รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
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มะเด็ง
๑๘. นายสมหมาย
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สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๓
เลขานุการสภา

รายชื่อผูไ้ ม่มาประชุม
๑. นายอิทธินันท์ สาเฮาะ สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๓
รายชื่อผูม้ าร่วมประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

นายเกษมสันต์
สาแม
นายเสรี
เรืองกาญจน์
นายสมภพ
มีเดช
นายอับดุลอายิ
สามะ
นายมะสดี
หะยียะปาร์
นายต่วนมาหามะอับดุลกอเดร์ ต่วนกาจิ

นายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ

- ๒๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

นายยุทธนา
นายกิตติ
นางนริศรา
นางสาวศุภิศรา
นางสาวต่วนมารีนี
นางสาวปวีณา

วิมลเมือง
เรืองเริงกุลฤทธิ์
สาและ
มะแซ
เด่นอุดม
สุหลง

เจ้าพนักงาน ป.ป.ช.
ปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองคลัง
นักวิชาการศึกษา
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๔๐ น.
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ขณะนี้มที ่านสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในทีป่ ระชุมสิบหกท่านถือว่า
เลขานุการสภาเทศบาล เกินกึง่ หนึ่งของทีป่ ระชุม ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาดาเนินการประชุม
สภาตามระเบียบวาระต่อไป
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เรียนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อานวยการกองทุกกอง
ประธานสภาเทศบาล ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
สืบเนื่องจากท่านนายกเทศมนตรีได้ขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ
ดังนั้น ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกได้ทาคาร้องยื่นต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดยะลา ขอให้เปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๖ เพือ่ พิจารณาการจัดตัง้ โรงเรียนอนุบาลและ
การกูเ้ งินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ตลอดจนข้อราชการอืน่ ๆ
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการจาเป็นเพือ่
ประโยชน์แห่งเทศบาล อาศัยอานาจตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑
ประจาปี ๒๕๕๖ ตัง้ แต่วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป มีกาหนด
ไม่เกินสิบห้าวัน
ในโอกาสนี้ ผมนายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ประธานสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑
ประจาปี ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๔๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุม
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ๑
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล

.๑ เรื่องรับโอนย้ายสับเปลี่ยนพนักงานเทศบาล ตาแหน่งนักบริหารงาน
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นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เพือ่ ประโยชน์ทางราชการ ในโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญท่านปลัด
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลเมืองสะเตงนอกแนะนาตัว เรียนเชิญครับ
นายกิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ กราบสวัสดีท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา
ปลัดเทศบาล เทศบาลผู้ทรงเกียรติ และเพือ่ นพนักงานข้าราชการทีร่ ักทุกท่าน
ผมนายกิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ เป็นปลัดเทศบาลซึ่งย้ายมาดารง
ตาแหน่งได้ประมาณสักหนึ่งเดือนเศษ ๆ เกือบจะสองเดือน ถือว่าโชคดีทผี่ ม
ได้มโี อกาสได้พบปะในหลาย ๆ วาระ และได้มกี ารพูดคุยแลกเปลี่ยน
กันบ้างตามสมควร กราบเรียนความเป็นมาสักนิด ก่อนทีจ่ ะมาทีน่ ี่นั้น
ผมมาจากเทศบาลตาบลเมืองรามันห์ ก่อนมาเมืองรามันห์ ผมมาจาก
เทศบาลเมืองเบตง เหตุทยี่ ้ายมาจากเมืองรามันห์ ตอนนั้นผมเป็น
คณะกรรมการการเลือกตัง้ จังหวัดยะลา (กกต.) ด้วย หลายท่านในห้องนี้
คงทราบดี ด้วยเหตุของระยะทางการทางานก่อนทีย่ ังไม่ได้ไปเบตงหลาย ๆ
คน บอกว่าไปแล้วไม่อยากกลับ กลับแล้วไม่อยากไปอีก ทีแรกผมยังไม่
เข้าใจสักเท่าไร พอไปทางานทีเ่ ทศบาลเมืองเบตง ขนาดว่าท่าน
นายกเทศมนตรีให้รถฟอร์จูเนอร์มาใช้หนึ่งคันเป็นรถประจาตาแหน่ง ให้
คนขับรถถึงสองคนสับเปลี่ยนกัน ผมไม่ได้ขับเอง แต่ระยะทางทัง้ วิบาก
ยาวนานซึ่งเส้นทางค่อนข้างหฤโหด และผมเองมีภารกิจทีต่ อ้ งทาหน้าที่ ที่
กกต.จังหวัดยะลาโดยตาแหน่งหน้าทีน่ ั้น ด้วยเหตุผลในวาระการดารง
ตาแหน่งทีม่ อี ยู่ยาวนาน ผู้ใหญ่กไ็ ด้พดู คุยกัน สุดท้ายก็ได้มาอยู่ทเี่ ทศบาล
ตาบลเมืองรามันห์ เพือ่ ให้ใกล้กบั ศาลากลาง เพราะเป็นอานาจของจังหวัด
จากนั้นดารงตาแหน่งอยู่ทเี่ ทศบาลตาบลเมืองรามันห์ประมาณเกือบสองปีก็
ได้มโี อกาสสับเปลี่ยนกันกับท่านปลัดอนุชิต ซึ่งท่านทัง้ หลายรู้จักดีได้
สับเปลี่ยนแล้วระยะเวลาสองเดือนทีผ่ ่านมา ต้องกราบขอบพระคุณท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลหลาย ๆ ท่าน ทีไ่ ด้ให้ความเมตตากรุณาให้คาแนะนา
เป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลาสองเดือนทีผ่ มมาร่วมงานอยู่ทนี่ ี่ นั่นรวมถึง
เพือ่ น ๆ ข้าราชการ รวมถึงคณะผู้บริหารทีไ่ ด้ให้ทางกระผม ก็ขออนุญาต
กราบเรียนว่า นอกจากเป็น กกต.จังหวัดยะลาแล้ว ผมเองก็ยังคงมีภารกิจ
ปัจจุบันนี้ มีอกี สามหน่วยงาน ผมเป็นกรรมการประจาคณะครุศาสตร์
สังคมทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะกรรมการทีว่ ่านี้เป็นบอร์ด คือ
บริหารคณะเป็นประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผมเองเป็นดอกเตอร์ดว้ ยได้
สอนหนังสือ
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นายกิตติ เรืองเริงกุลฤทธ์ ทัง้ ปริญญาตรีและปริญญาโททีร่ าชภัฏยะลา หลายท่านทีน่ ั่งในสภาแห่งนี้
ปลัดเทศบาล เป็นลูกศิษย์ และยังมีสอนทีม่ หาวิทยาลัย คือมหาวิทยาแม่โจ้
ผมเป็นทัง้ ผู้สอนและเป็นกรรมการสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยด้วย
อีกมหาวิทยาลัยทีผ่ มสอนเฉพาะปริญญาโท คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลอลงกรณ์ ทีป่ ระตูน้าพระอินทร์ เมือ่ ก่อนเป็นวิทยาลัยครู เหมือน
ราชภัฏยะลา ทีน่ ั่นเขาเรียกวิทยาลัยครูเพชรบุรี ของยะลานี้เป็นราชภัฎ
ยะลาคือว่าครูยะลา ปัจจุบันก็มภี ารกิจทัง้ งานสอนและงานวิชาการอยู่ดว้ ย
ส่วนหนึ่ง ก็ขอกราบเรียนท่านทัง้ หลายว่า อะไรก็ตามในรั้วมหาวิทยาลัย
โดยเฉพาะราชภัฏยะลา ถ้าท่านมีเรื่องทีจ่ ะต้องติดต่อประสานงาน
โดยเฉพาะเรื่องของการเล่าเรียนของประชาชนในพืน้ ที่ และถ้ามีอะไรก็
ตามทีผ่ มสามารถช่วยท่านได้ขอได้โปรดใช้งานได้ครับ ทีก่ ล่าวมาทัง้ หมด
อยากจะกราบเรียนท่านว่า อยากให้ท่านนั้นใช้งานผมมาก ๆ ก็จะเป็น
พระคุณอย่างยิ่งและผมก็จะรู้สึกภูมใิ จทีไ่ ด้มโี อกาสได้ช่วยเหลือ และโอกาส
นี้กข็ อฝากตัวให้ท่านทัง้ หลายมีอะไรก็ตามทีข่ าดตกบกพร่องก็ขอได้โปรด
ตักเตือน ผมยินดีและมีอะไรทีท่ ่านสามารถให้คาแนะนาผมได้และเห็นว่า
จาเป็นต้องบอกกล่าวขออย่าได้เกรงใจขอให้ท่านพูดกับผมเต็มทีจ่ ะเป็น
พระคุณอย่างยิ่ง
สุดท้ายนี้กข็ อกราบขอบพระคุณท่านทัง้ หลายอีกครั้งหนึ่งทีไ่ ด้
กรุณาให้ความเมตตาผมหลาย ๆ สิ่ง หลาย ๆ อย่างในทางทีด่ ี และเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่ง ขอขอบคุณทีไ่ ด้ให้โอกาสได้ร่วมงานกัน ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ๑.๒ เรื่องเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้ขอตัวพนักงานเทศบาลตาบลเมือง
ประธานสภาเทศบาล รามันห์ มาช่วยปฏิบัตริ าชการ จานวน ๑ ราย คือ
นางสาวศุภิศรา มะแซ ตาแหน่งนักวิชการศึกษา ระดับ๔
ขอเชิญแนะนาตัวครับ
นาวสาวศุภิศรา มะแซ ขอกราบสวัสดี คณะผู้บริหาร ท่านประธานสภาเทศบาล
นักวิชาการศึกษา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉันนางสาวศุภิศรา มะแซ ตาแหน่ง
นักวิชกาศึกษา ระดับ ๔ มาช่วยปฏิบัตริ าชการทีก่ องการศึกษาประจา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ๑.๓ เรื่อง ป.ป.ช. ให้ความรู้เกีย่ วกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
ประธานสภาเทศบาล และหนี้สินของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
ขอเรียนเชิญตัวแทนจาก ป.ป.ช. ประจาจังหวัดยะลา ครับ
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นายยุทธนา วิมลเมือง กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา
เจ้าพนักงาน ป.ป.ช. เทศบาล ปลัดเทศบาล
คือความจริงหนังสือมาเมือ่ ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
ซึ่งได้คยุ กับท่านนายกเทศมนตรีไว้คร่าว ๆ ว่าจะให้ผู้อานวยการท่านมา
บรรยายความรู้เกีย่ วกับ ป.ป.ช. แต่ว่าหนังสือเพิง่ มาถึง ผู้อานวยการท่าน
ติดราชการต้องเข้าไปเป็นอนุไต่สวนของคณะอนุกรรมการใหญ่ที่ ป.ป.ช.
ซึ่งป.ป.ช.อาจจะค่อนข้างใหม่ทุกท่านทัง้ ทีย่ ะลา และก็ใหม่สาหรับ
ทุกจังหวัด แต่ว่ามีมาอยู่กอ่ นแล้วตัง้ แต่เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ชื่อเต็มคือ
สานักงานคณะกรรมการและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ชื่อว่า ป.ป.ช.
มีอานาจหน้าทีใ่ นด้านการปราบปราม การคอร์รัปชั่น และการตรวจสอบ
ทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองในกรณีทปี่ กปิดหรือ
ยื่นเป็นเท็จประมาณนี้ ในส่วนของจังหวัดยะลา ป.ป.ช. มาประจาเมือ่ เดือน
ตุลาคม ๒๕๕๕ ซึ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญกาหนดไว้ให้มี ป.ป.ช. ประจา
จังหวัดทุกจังหวัด ซึ่งตอนนี้ทุก ๆ จังหวัดมีเรียบร้อยแล้วครับ อานาจ
หน้าทีโ่ ดยหลัก ๆ ของ ป.ป.ช. จังหวัด คือ
๑. ป.ป.ช. ไม่ใช่จะจ้องจับนักการเมืองท้องถิ่นอย่าเดียว ทีม่ าคือ
เจตนารมณ์ของกฎหมาย คือเน้นเรื่องงาน ด้านป้องกันการคอร์รัปชั่น และ
การทุจริตต่าง ๆ ทีเ่ ราอาจจะทราบอยู่
๒. งานด้านการรับแบบของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น
จังหวัดจะรับเฉพาะท้องถิ่นทัง้ หมด ถ้าระดับ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา และผู้ว่าราชการจังหวัด เขาจะยื่นทีส่ ่วนกลาง
๓.
งานการแสวงหาข้อเท็จจริงเบือ้ งต้น กรณีระดับผู้อานวยการ
กองขึ้นไป ซี ๘ ขึ้นไป กระทาความผิดหรือว่ากระทาผิดหน้าทีข่ องผู้ดารง
ตาแหน่งต่าง ๆ
คาแนะนาการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
ของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองทีต่ อ้ งยื่นแสดงรายการทรัพย์สินและ
หนี้สินสาหรับเทศบาลเมือง ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ทีป่ รึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาล

-๖-

นานยุทธนา วิมลเมือง ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
เจ้าพนักงาน ป.ป.ช. ตามกรณีดงั นี้
๑. เข้ารับตาแหน่ง
๒. พ้นจากตาแหน่ง
๓. พ้นจากตาแหน่งครบหนึ่งปี
กรณีเข้ารับตาแหน่ง ให้ยื่นภายใน ๓๐ วันนับแต่วันเข้ารับตาแหน่ง เช่น
- เข้ารับตาแหน่งวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖
- แสดงทรัพย์สินและหนี้สิน ณ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖
- ยื่นบัญชีได้ตงั้ แต่วันที่ ๒-๓๑ มกราคม ๒๕๕๖
กรณีพน้ จากตาแหน่ง ให้ยื่นภายใน ๓๐ วันนับแต่วันพ้นจากตาแหน่ง เช่น
- พ้นจากตาแหน่งวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
- แสดงทรัพย์สินและหนี้สิน ณ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
- ยื่นบัญชีได้ตงั้ แต่วันที่ ๒-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
กรณีพน้ จากตาแหน่งครบ ๑ ปี ให้ยื่นภายใน ๓๐ วันนับแต่วันพ้นจาก
ตาแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี เช่น
- พ้นจากตาแหน่งวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
- พ้นจากตาแหน่งครบ ๑ ปี คือวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
- แสดงทรัพย์สินแลหนี้สิน ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
- ยื่นบัญชีได้ตงั้ แต่วันที่ ๒-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
กรณีผู้ยื่นบัญชีฯ ซึ่งได้ยื่นบัญชีฯไว้แล้ว ตายในระหว่างดารงตาแหน่งหรือ
ก่อนยื่นบัญชีฯ หลังจากพ้นจากตาแหน่ง ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดก ยื่น
บัญชีฯ ทีม่ อี ยู่ในวันทีผ่ ู้ดารงตาแหน่งนั้นตาย ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันทีผ่ ู้
ดารงตาแหน่งตาย เช่น
- ตายวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖
- แสดงทรัพย์สินและหนี้สิน ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖
- ยื่นบัญชีได้ตงั้ แต่ ๔ กันยายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖
ข้อควรระวังในการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
๑. การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.เป็นหน้าทีเ่ ฉพาะตัวของผู้มหี น้าทีย่ ื่นบัญชี
หากจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ

- ๗-

นายยุทธนา วิมลเมือง ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงทีค่ วรแจ้งให้ทราบ
เจ้าพนักงาน ป.ป.ช. ต้องพ้นจากตาแหน่งและห้ามดารงตาแหน่งเป็นเวลาห้าปี และได้รับโทษ
อาญาอีกด้วย (จาคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมืน่ บาทหรือ
ทัง้ จาทัง้ ปรับ)
๒. ใช้บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ตามแบบ
ทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกาหนดเท่านั้น (สามารถดาวน์โหลดได้ที่
www.nacc.go.th)
๓. ต้องแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คูส่ มรส และ
บุตรทีย่ ังไม่บรรลุนิตภิ าวะ ทัง้ ทรัพย์สินและหนี้สินทีม่ อี ยู่จริงทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศและทรัพย์สินทีม่ อบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรือ
ดูแลของบุคคลอืน่ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
๔. ต้องแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินให้ตรงกับวันทีม่ หี น้าที่
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
๕. ต้องแนบสาเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
(แบบ ภ.ง.ด. ๙๐ หรือ ภ.ง.ด. ๙๑) ในรอบปีภาษีทผี่ ่านมา (กรณีผู้ยื่นและ
คูส่ มรสได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแยกกัน
ให้สาเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของทุกคน)
๖. ผู้ยื่นบัญชีจะต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องกากับไว้ใน
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและสาเนาหลักฐานทีย่ ื่นไว้ทุกหน้า
ไม่ว่าเอกสารนั้นจะเป็นของผู้ยื่น คูส่ มรส และบุตรทีย่ ังไม่บรรลุนิตภิ าวะ
๗. ถ้าวันสุดท้ายของการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ
หนี้สิน ตรงกับวันหยุดราชการให้ถือวันหยุดราชการนั้นเป็นวันสุดท้าย
ไม่สามารถขยายระยะเวลาการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
นายเสรี เรืองกาญจน์ ขออนุญาตสอบถามสักนิด ท่านได้นาเรียนเมือ่ สักครู่ว่า
รองนายกเทศมนตรี เป็นหน้าทีท่ เี่ ราจะต้องยื่น แต่ส่วนมากจะลืมกัน ถ้าขอความกรุณาว่า ถ้าถึง
เวลานี้ทาง ป.ป.ช. ส่งหนังสือแจ้งล่วงหน้าคือเป็นหน้าทีบ่ างครั้งอาจจะลืม
จะเผลอ เพราะว่านักการเมืองส่วนใหญ่ผมดูแล้ว พอได้ตาแหน่งแล้วลืม
นึกถึงอย่างอืน่ ต่อ ถ้ามีหนังสือแจ้งล่วงหน้าสักนิดผมว่าน่าจะเป็นเรื่องไม่ยาก
สาหรับ ป.ป.ช. แจ้งให้ทราบว่านักการเมืองท้องถิ่นต้องแสดงบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สินภายในเดือนนี้ ผมมัน่ ใจว่านักการเมืองทุกท่านต้องไปแจ้งแน่นอน
ครับ
เรื่องทีห่ นึ่งทีผ่ มจะสอบถามว่า เอกสารทีย่ ื่นไปแล้วทีจ่ ังหวัดสงขลา
ถ้าเราจะใช้เอกสารทีม่ อี ยู่ระบุในนั้นว่าใช้เอกสารตัวเดิมยื่นต่อได้หรือไม่

- ๘-

นายเสรี เรืองกาญจน์ กรณีทสี่ อง สมมติว่าเงินฝากของบุตร ผมก็ไม่ทราบว่าฝากทีใ่ ดบ้าง
รองนายกเทศมนตรี พอเวลาตรวจสอบ ป.ป.ช. ไปเจอ ไม่ทราบว่าผิดหรือไม่ครับ
นายยุทธนา วิมลเมือง กราบเรียนอย่างนี้ครับว่า ในเรื่องทีท่ ่านรองนาเรียนว่า ให้ทา
เจ้าพนักงาน ป.ป.ช. หนังสือเตือนนั้น ผมพยายามขอข้อมูลจาก กกต.แล้ว ว่าบางทีท่ ใี่ ดจะครบ
วาระ และก็พยายามประสานกับทางท้องถิ่นเรื่องขอแจ้งให้ทราบ เพราะว่า
ผมกาลังจะหาช่องทางว่า ป.ป.ช.กับเทศบาล อบต.ต่าง ๆ เราจะมีช่องทาง
ใดบ้างทีจ่ ะประสานงานกัน เพราะว่าบางครั้งหนังสือจะมาช้าผมก็พยายาม
จะหาอีเมล์ หรือว่าตอนนี้อาจจะรบกวนทางท้องถิ่นจังหวัดว่า ช่วยโหลดลง
ในเว็บไซด์ของท้องถิ่น เพือ่ ให้ทาง อบต.และเทศบาลได้เปิด อย่างเช่นงาน
ชี้แจงอย่างนี้ล่าสุดทาง ป.ป.ช. ก็ได้มกี ารประกวดเทศบาลหรือว่าท้องถิ่น
ดีเด่น ไม่ทราบว่าท่านนายกเทศมนตรีทราบหรือไม่ครับ ผมก็อยากจะให้
ประกวดเพราะอาจจะมีกจิ กรรรมของน้อง ๆ นักเรียน เรื่องของการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ
ในส่วนของคาถามทีส่ อง ของบุตรในกรณีทวี่ ่าปกปิดหรือว่ายื่น
บัญชีฯเป็นเท็จไม่แจ้งความจริงซึ่งต้องแจ้งให้ทราบ ดูจากการชี้มลู ของ
ป.ป.ช. แล้วส่วนมากเขาจะชั่งน้าหนัก อย่างเช่นว่า ผู้ยื่นเป็นนักการเมือง
ท้องถิ่น มีรายได้หรือว่ามีทรัพย์สินรวม ถ้าเกิดมีทรัพย์สินรวมหนึ่งล้านสอง
ล้าน อาจจะไปเจอบัญชีหมืน่ สองหมืน่ ก็ยังไม่ได้ว่ายื่นเป็นเท็จ ป.ป.ช.ไม่ได้
จ้องจะจับผิด แต่ส่วนมากจะโดนกับนักการเมืองระดับใหญ่
นายสมภพ มีเดช ผมมีคาถามหนึ่งทีย่ ังไม่มที ่านใดถาม ท่านบอกว่าให้ยื่นหลังจาก
รองนายกเทศมนตรี รับตาแหน่งหนึ่งเดือน และไปยื่นอีกครั้งหนึ่งหลังจากพ้นจากตาแหน่งหนึ่ง
เดือน คาถามผมจะมีตรงนี้ ระหว่างตรงกลางในระหว่างสี่ปีนี้ ยกตัวอย่าง
เหมือนคุณอุมาพร ใจแผ้ว รับตาแหน่ง ได้มายื่นทรัพย์สินไปแล้ว
ซึ่งปกติทางานมีรายได้เดือนหนึ่งสี่หมืน่ บาท แต่ในระหว่างทางเผอิญเขาไป
ทาธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องด้วยกฏหมาย ได้มาสามล้านห้าล้านบาท
ก่อนจะหมดวาระเงินสามล้านสี่ล้านบาททีเ่ ราได้มา ได้จ่ายแจกไปแล้ว
จะติดขัดอะไรตรงนั้นหรือไม่
นายยุทธนา วิมลเมือง ตรงนั้น ป.ป.ช. จะดูบัญชีตอนช่วงเข้าและพ้นจากตาแหน่ง ช่วง
เจ้าพนักงาน ป.ป.ช. ระหว่างทางนั้นจะเข้าในจาพวกว่าจะยื่นเป็นเท็จ ถ้าเกิดยื่นหรือเข้ามา
หนึ่งล้านหรือว่าสิบล้าน ตรงนั้นถ้าเกิดเขาเอาสองบัญชีมาเปรียบกันอย่างนี้
ถ้าเพิม่ ผิดปกติ แต่ถ้าอยู่ดี ๆ ป.ป.ช.ไม่ทราบว่าท่านมีทรัพย์สินรายได้มา

- ๙-

นายยุทธนา วิมลเมือง อย่างอืน่ กรณีอย่างนี้เขาเรียกว่าร่ารวยผิดปกติ ถ้าเกิดได้มาโดยชอบแล้ว
เจ้าพนักงาน ป.ป.ช. ถ้าแม้ว่าระหว่างทางได้มาห้าล้าน ห้าล้านซื้อสวนมา ระหว่างทางสามล้าน
และเราก็ได้ขายต่อสามล้านห้า ตรงนี้เป็นเรื่องระหว่างทาง ก็เป็นเรื่อง
ส่วนตัวไปเลย ถ้าเกิด ป.ป.ช. สอบถามก็ตอ้ งตอบให้ได้ว่าทรัพย์สินได้มา
โดยชอบจริง ๆ พอยื่นเขาจะรู้ว่าท่านขาย พอถึงช่วงทีจ่ ะยื่นพ้น เราได้ขาย
หมดเราก็ไม่ได้ยื่นประมาณนี้ใช่หรือไม่ครับ ก็ไม่เป็นไรครับ อย่างนี้เขาเรียก
สุจริตครับ แต่อย่าให้ ป.ป.ช.รู้ว่าทรัพย์สินเกิดจากสิ่งทีผ่ ิด
นายกิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ขออภัยท่านตัวแทน ป.ป.ช. ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผมคิดว่า
ปลัดเทศบาล ส่วนหนึ่งเกิดจากความสงสัยในประโยชน์ของคาว่าร่ารวยผิดปกติ ผิดปกตินี้
เป็นอย่างไร คือในส่วนตรงนี้ทาให้หลาย ๆ คน สงสัยและวิตกกังวล จริง ๆ
ทีท่ ่านรองสมภพถาม ขออนุญาตเชิงแลกเปลี่ยนไปเลยครับ ถ้าทรัพย์สิน
ได้มาจับใช้จ่ายแจกไป ได้มาโดยชอบถูกต้องตามกฎหมายถึง
จะ
ร่ารวยมาเท่าไร ตอนแรกจน พอมาดารงตาแหน่งเกิดร่ารวยขึ้นมา สมมติมี
หนี้อยู่ทงั้ หมดยี่สิบล้านบาท อยู่ ๆ ท่านก็มที รัพย์สินเพิม่ มา
ร้อยล้านบาท ถ้าไม่มปี ัญหาอะไรเขาเรียกว่าร่ารวยแบบปกติ แต่ถ้าเมือ่ ไร
ท่านได้มาแม้เพียงน้อย สมมติว่าท่านมีอยู่ร้อยล้าน ท่านได้เพิม่ มาสิบล้าน
แค่สิบเปอร์เซ็นต์ หรือได้มาเพียงห้าเปอร์เซ็นต์ของห้าล้าน แต่ได้มาโดย
มิชอบ อย่างนี้เขาเรียกว่าเพิม่ อย่างผิดปกติ ถ้าแม้จะไม่มาก ขออนุญาตนา
เรียนเพียงเท่านี้ครับ
นายเกษมสันต์ สาแม เข้ารับตาแหน่งภายใน ๓๐ วัน พ้นจากตาแหน่งภายใน ๓๐ วัน
นายกเทศมนตรี พ้นจากตาแหน่งไปแล้ว ๑ ปี อีกภายใน ๓๐ วัน ในกรณีเสียชีวิตทาญาติ
ก็ตอ้ งยื่นด้วยเหมือนกัน ทุกท่านคงจะเข้าใจในเรื่องการยื่นบัญชี ผมในนาม
คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ก็ตอ้ งขอบคุณ เจ้าหน้าที่
หน่วยงานจาก ป.ป.ช. ประจาจังหวัดยะลา ทีม่ าให้ความรู้ในการยื่นบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ทีป่ รึกษา
นายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล
ก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอให้ทุกท่านปรบมือเพือ่ เป็นการขอบคุณ
ทีป่ ระชุม รับทราบ

- ๑๐ -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๒๕
เมษายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีการแก้ไขข้อความเรียนเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล เชิญครับสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒
นางอุมาพร ใจแผ้ว กราบเรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ ๒ ทุกท่าน ขอแก้ไขข้อความหน้า ๓๑ บรรทัดที่ ๓ เปลี่ยนจากสมาชิกสภา
เทศบาล เขตที่ ๒ เป็น ประชาชน วันนั้นได้นาเรียนเป็นประชาชนของซอย
รุ่งตะวัน ขอขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีการแก้ไขเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มเี ชิญ
ประธานสภาเทศบาล เลขานุการสภาดาเนินการต่อไปครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เลขานุการสภาเทศบาล ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๑) เมือ่ วันที่ ๒๕ เมษายน
๒๕๕๖ โปรดยกมือขึ้นครับ
ทีป่ ระชุม มีมติเห็นชอบ ๑๔ เสียง
ไม่มาประชุม
๑ เสียง
งดออกเสียง ๓ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ เพือ่ พิจารณาขอความเห็นชอบการจัดตัง้ โรงเรียนอนุบาลและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในพืน้ ทีเ่ ขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เรียนเชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายเสรี เรืองกาญจน์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
รองนายกเทศมนตรี ทีเ่ คารพรัก ตลอดจนเจ้าหน้าทีท่ ุกท่าน
สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กล่าวว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีสิทธิทจี่ ะจัดการศึกษาอบรมและการฝึกอาชีพ
ตามความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่นนั้น
ตรงนี้ทุกท่านพอจะทราบกันดี พืน้ ทีต่ าบลสะเตงนอกเป็นพืน้ ที่
กว้างมีประชากรอาศัยอยู่ในพืน้ ทีต่ าบลสะเตงนอกตอนนี้เกือบสามหมืน่ คน

- ๑๑ -

นายเสรี เรืองกาญจน์ มีประชากรแฝงอีกเกือบ ๆ หมืน่ คนทีอ่ ยู่ในพืน้ ทีส่ ะเตงนอก ตอนนี้มศี นู ย์
รองนายกเทศมนตรี พัฒนาเด็กเล็กสองศูนย์ สังกัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก คือ ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กพงบูโล๊ะ และศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเบอเส้ง และมีของภาคเอกชนอีก
สองถึงสามศูนย์ ท่านนายกเทศมนตรีมนี โยบายตอนทีท่ ่านหาเสียงว่า
ถ้าท่านมีโอกาสในสมัยนี้ท่านก็จะทาจากศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเป็นโรงเรียน
อนุบาล ต่อไปก็จะมีโรงเรียนประถมในพืน้ ที่ และก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของ
นโยบาย ตอนนี้ทางเทศบาลขออนุญาตจากสภาในการจัดตัง้ โรงเรียน
อนุบาลสังกัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก ตอนนี้มแี ต่ศนู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
สองศูนย์ทเี่ ทศบาลรับผิดชอบ ตามทีผ่ มได้กล่าวมาแล้วด้วยเหตุผลดังกล่าว
ทางเทศบาลเมืองสะเตงนอกก็ตอ้ งดาเนินการขออนุญาตจากสภา เมือ่ สภา
ผ่านก็จะนาเรื่องไปทีก่ ระทรวง เพือ่ ยกฐานะจากศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเป็น
โรงเรียนอนุบาล จากอนุบาลอนาคตต่อไปจะพัฒนาเป็นโรงเรียนประถมถ้ามี
ความพร้อม แต่ว่าศักยภาพของเทศบาลเมืองสะเตงนอกต่อไปต้องมี
โรงเรียนประถมของเทศบาล เราจะเริ่มต้นจากโรงเรียนอนุบาล
๑. จัดตัง้ โรงเรียนอนุบาลพงบูโล๊ะ
๒. เรื่องเกีย่ วกับขยายศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กทีท่ างเทศบาลจะขยาย
อีกสามศูนย์ในพืน้ ทีเ่ ทศบาลเมืองสะเตงนอก ตอนนี้เอาในเรื่องการจัดตัง้
โรงเรียนอนุบาลก่อน ตามทีเ่ อกสารได้แนบไว้ในระเบียบวาระการประชุมให้
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้รับทราบแล้ว แต่ผมจะแจ้งเกีย่ วกับการ
สรุปผลการสารวจความต้องการของชุมชนทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องเทศบาลได้ออก
พืน้ ที่ ในแบบสอบถาม ได้สรุปคร่าว ๆ ว่าข้อมูลรายละเอียดแบบสารวจมีอยู่
ทีเ่ จ้าหน้าทีเ่ ทศบาลท่านใดสนใจสอบถามได้ทเี่ จ้าหน้าทีไ่ ด้เลยครับ
ผมบอกได้เลยว่าสถานทีศ่ นู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็กทีท่ างเทศบาลจะขยายส่วนใหญ่
เป็นความต้องการของชุมชน ในเรื่องการขยายโอกาสการศึกษาระดับชั้น
โรงเรียนอนุบาลของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก
๑. ผู้ปกครองและประชาชนทีม่ บี ุตรหลานทีก่ าลังศึกษาอยู่ทศี่ นู ย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองสะเตงนอกในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ
๘๙.๒ และปีทผี่ ่านคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๘
๒. มีการพัฒนาการของเด็กเมือ่ เข้าศึกษาทีศ่ นู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลเมืองสะเตงนอกอยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อย ๔๕.๘ รองลงมา
อยู่ในระดับมากทีส่ ุดคิดเป็นร้อยละ ๓๔.๘ รายละเอียดมีอยู่ทเี่ จ้าหน้าที่
ถ้าผมอธิบายกลัวจะไม่ทันกับเวลา และได้มกี ารสารวจสถานทีต่ งั้
ทีใ่ ดเหมาะสมทีส่ ุด สอบถามจากผู้ปกครองของเด็กได้อนั ดับทีห่ นึ่ง อยู่หน้า

- ๑๒ -

นายเสรี เรืองกาญจน์ สานักงานเทศบาลพอดีกบั พืน้ ทีท่ ที่ างเทศบาลได้จัดซื้อไว้สามารถ
รองนายกเทศมนตรี ขยายตรงนั้นได้เลย และมีอกี ข้อหนึ่งตอนนี้สถานทีท่ เี่ ทศบาลจะขยายศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสามศูนย์ ผมมีโฉนดทีด่ นิ แล้วสองแห่งทีย่ ินยอมให้ทาง
เทศบาลดาเนินการคือบ้านพงบูโล๊ะกับทีม่ ลายูบางกอก เหลืออีกสองทีอ่ กี ที่
หนึ่งทางเทศบาลได้ไปคุยแล้วด้วยวาจา เขาก็ยินยอมและกาลังเดินเรื่อง
เกีย่ วกับเอกสารทีศ่ นู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็กมัรกัสเจ้าของทีด่ นิ ยินยอมแล้ว แต่ยัง
ติดเรื่องเอกสารในการโอน
และอีกหนึ่งศูนย์ คือ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กตรีมติ รยังประสานอยู่ใน
เรื่องเอกสาร เพราะว่าศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กทีว่ ัดตรีมติ รอยู่ในช่วงของการ
ประชาคมทีผ่ ่านมา ทุก ๆ ปีผู้ปกครองจะเสนอให้จัดตัง้ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ชุมชนของพีน่ ้องไทยพุทธยังไม่มี ขณะนี้ทางเทศบาลโดยให้เจ้าหน้าทีอ่ อกไป
สารวจแล้วตอนนี้จะขยายอีกสามศูนย์ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กมีทวี่ ัดตรีมติ ร แต่
ว่าสถานทีย่ ังไม่ชัดเจน เพราะอยู่ในช่วงของการประสานงาน เพราะว่าทีด่ นิ
ทีจ่ ะให้เทศบาลจัดสร้างต้องยกเป็นของเทศบาลจึงสามารถดาเนินการได้
ศูนย์ทสี่ อง ทีช่ ัดเจนแล้วทีย่ ังไม่มกี ารโอน คือ ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กมัรกัสเจ้าของทีด่ นิ ยินยอมแล้ว ผมมานั่งคุยเอง รองอับดุลอายิกไ็ ปด้วย
บาบอซียินยอมแล้ว
ศูนย์ทสี่ าม ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กมลายูบางกอก ตรงนี้ไม่มปี ัญหาเป็น
ทีด่ นิ ของเทศบาลทีจ่ ัดซื้อแล้วทีต่ ลาดสดไม่มปี ัญหาดาเนินการได้เลย ชี้แจง
สมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบรายละเอียดทีไ่ ด้ดาเนินการ ปีแรกเท่านั้นที่
เทศบาลจะรับผิดชอบ ปีถัดไปจะได้งบประมาณจากส่วนกลางทัง้ หมดไม่ว่า
จะเป็นของตัวอาคาร บุคลากร ปีแรกเทศบาลต้องรับภาระไปก่อนในเรื่อง
ของค่าใช้จ่ายแต่ไม่มาก ทีส่ าคัญต้องผ่านสภาแห่งนี้ ถ้าฝ่ายสภาแห่งนี้ผ่าน
ผมและท่านนายกเทศมนตรีจะดาเนินการทันทีเลยครับ ทีย่ ังไม่ได้ตดิ ต่อ
เพราะยังไม่ได้ผ่านจากสภาแห่งนี้ จึงขอสภาเปิดประชุมสมัยวิสามัญ เพราะ
ต้องสิ้นสุดภายในเดือนนี้ ถ้าไม่จบภายในเดือนนี้ตอ้ งรออีกสองปี
งบประมาณปี ๒๕๕๙ หมายถึงว่า งบประมาณปี ๒๕๕๙ ต้องรอให้
ส่วนกลางอุดหนุนมา ถ้าเราจบวันนี้ เงินอุดหนุนทีเ่ ทศบาลจะได้รายหัว
รายได้ของส่วนกลางปี ๒๕๕๘ และปี ๒๕๕๗ งบประมาณเทศบาล
รับผิดชอบ ในเรื่องของค่าใช้จ่ายให้มองเห็นว่าเทศบาลจะพัฒนา ขอชี้แจง
รายละเอียดเพียงเท่านี้ เพราะเอกสารอยู่ในมือท่านสมาชิกสภาเทศบาลแล้ว
ส่วนเอกสารอืน่ ๆ ถ้าท่านมีความสนใจสอบถามทีผ่ มได้ หรือสอบถามได้ที่
กองการศึกษา ขอบคุณมากครับท่านประธานสภา

- ๑๓ -

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีการอภิปรายเรียนเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล เชิญครับสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒
นางอุมาพร ใจแผ้ว กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที ๒ ทุกท่าน มีข้อสงสัยอยากจะถามสักนิดในบรรดาสามทีน่ ี้เขาอนุญาตหมดแล้ว
ตามทีท่ ่านรองเสรีได้กล่าวมาของทางวัดตรีมติ รอยู่ระหว่างการประสาน
อย่างนี้ขอพูดเผื่อไว้กอ่ นว่าในกรณีทปี่ ระสานกับวัดตรีมติ รไม่ได้หรือทางวัด
เขาไม่ได้จัดสรรทีใ่ ห้ดาเนินการ ท่านมีมาตรการอย่างไรทีเ่ ทศบาลจะสร้าง
ตรงนั้น ขอบคุณค่ะ
นายเสรี เรืองกาญจน์ ในส่วนของวัดตรีมติ รตอนแรกเป็นข้อเสนอของชุมชน ด้วยวาจา
รองนายกเทศมนตรี จริง ๆ ทางคณะผู้บริหารได้พดู คุยเสร็จสิ้นแล้วว่าจะให้ แต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่า
จะอย่างไร ทางเทศบาลไม่แน่ใจว่าเจ้าอาวาสจะให้หรือไม่ ผมก็ไม่ทราบ
ทุกท่านต้องช่วยกันผลักดัน ถามว่าถ้าไม่มสี ถานทีม่ าตรฐานอย่างไร มีทาง
เดียวก็คอื ต้องจัดซื้อทีด่ นิ เพราะว่าคนบริจาคมีสองที่ ถ้าวัดไม่บริจาคก็ไม่มี
การจัดสร้างอาจจะช้าหน่อย เพราะว่าจะดาเนินการให้แล้วเสร็จ จะต้องไป
ทีก่ รมเอกสารต้องมีพร้อม โฉนดทีด่ นิ ถ้าทีด่ นิ ทางวัดตรีมติ รไม่พร้อม
อาจจะไปช้ากว่าทีอ่ นื่ เพราะทีอ่ นื่ พร้อมหมดแล้ว เอกสารต้องพร้อมและ
ชัดเจนทีเ่ ราจะขยาย ถ้าไม่มเี อกสารทัง้ หมดนั้นวัดตรีมติ รอาจจะช้ากว่า
เพือ่ น ท่านนายกเทศมนตรีได้ไปประสานแล้ว ผมไม่แน่ใจว่าดาเนินการไปถึง
ไหนแล้ว แต่ในเรื่องสถานทีก่ ย็ ากพอสมควร เพราะต้องมีสี่ถึงห้าห้องอย่าง
น้อย ถ้าเป็นไร่กด็ เี พราะชุมชนตรงนั้นเป็นชุมชนไทยพุทธเป็นจุดศูนย์กลาง
ซึ่งพีน่ ้องประชาชนได้เรียกร้องต้องการ ผมก็ไม่ทราบว่ารายละเอียดไปถึง
ไหนแล้ว ก็ขอชี้แจงเพียงเท่านี้
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีการอภิปรายเรียนเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มเี ชิญเลขานุการสภาเทศบาลดาเนินการลงมติตอ่ ไปครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ถ้าท่านสมาชิกสภาเทศบาลไม่มกี ารอภิปรายแล้ว ก็ขอให้ทปี่ ระชุม
เลขานุการสภาเทศบาล พิจารณาในการลงมติในการจัดตัง้ โรงเรียนอนุบาลจานวนหนึ่งโรงและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจานวนสามศูนย์ในพืน้ ทีต่ าบลสะเตงนอก
ท่านใดเห็นชอบในการจัดตัง้ โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กในพืน้ ทีต่ าบลสะเตงนอกโปรดยกมือขึ้นครับ

- ๑๔ -

ทีป่ ระชุม มีมติเห็นชอบ ๑๕ เสียง
ไม่มาประชุม
๑ เสียง
งดออกเสียง ๒ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ เพือ่ พิจารณาขอความเห็นชอบ การแก้ไขเปลีย่ นแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของหน่วยงาน
กองช่างและกองการศึกษา
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เรียนเชิญคณะผู้บริหารชี้แจง เชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายสมภพ มีเดช ขอกล่าวคาสวัสดีท่านประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ในส่วนของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของหน่วยงาน กองช่าง
มีรายละเอียดดังนี้
แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน บริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับการเคหะและชุมชน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
- ค่าจัดซื้อรถบรรทุกดีเซลขับเคลื่อน ๔ ล้อ
งบประมาณอนุมตั ิ ๘๙๖,๐๐๐.
- บาท
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายทีข่ อเปลี่ยนแปลง
ข้อความเดิม
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ตัง้ ไว้ ๘๙๖,๐๐๐.- บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบ
ดับเบิล้ แค็บ จานวน ๑ คน
โดยมีคณ
ุ ลักษณะพืน้ ฐานดังนี้
- เป็นกระบะสาเร็จรูป
- ห้องโดยสารเป็นดับเบิล้ แค็บ ๔ ประตู
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
- มีน้าหนักบรรทุกไม่ต่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
- ราคารวมภาษีสรรพสามิต

- ๑๕ -

นายสมภพ มีเดช ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
รองนายกเทศมนตรี งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน
ข้อความใหม่
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ตัง้ ไว้
๘๗๖,๐๐๐.- บาท เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน
๔ ล้อ แบบดับเบิล้ แค็บ จานวน ๑ คัน
โดยมีคณ
ุ ลักษณะพืน้ ฐานดังนี้
- เป็นกระบะสาเร็จรูป
- ห้องโดยสารเป็นดับเบิล้ แค็บ ๔ ประตู
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
- มีน้าหนักบรรทุกไม่ต่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
- ราคารวมภาษีสรรพสามิต
เป็นเงินจานวน ๖๔๖,๐๐๐.
- บาท ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
เป็นเงินจานวน ๒๕๐,๐๐๐.
- บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน บริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับเคหะและ
ชุมชน
ในส่วนของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของหน่วยงาน กองการศึกษา
มีรายละเอียดดังนี้
แผนงาน การศึกษา
งาน ระดับก่อนวัยเรียนประถมศึกษา
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์สานักงาน
งบประมาณอนุมตั ิ ๔๕,๐๐๐.
- บาท
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายทีข่ อเปลี่ยนแปลง
ข้อความเดิม
๒) ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอีส้ าหรับรับประทานอาหาร
ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอีส้ าหรับรับประทานอาหาร จานวน ๑๕
ชุด ๆ ละ ๓,๐๐๐.- บาท
โดยมีคณ
ุ ลักษณะดังนี้
- โต๊ะ ขนาด ๑๒๐x๖๐x๕๐ ซม.
- เก้าอี้ ยาว ๑๒๐x๓๐x๓๐ ซม.
- หน้าพืน้ โต๊ะเป็นไฟเบอร์ หนา ๑๖ มิล.

- ๑๖ –

นายสมภพ มีเดช จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงาน
รองนายกเทศมนตรี การศึกษา งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ข้อความใหม่
๒) ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอีส้ าหรับรับประทานอาหาร
ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอีส้ าหรับรับประทานอาหาร
จานวน ๑๕ ชุด ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท
โดยมีคณ
ุ ลักษณะดังนี้
- โต๊ะ ขนาด ๑๒๐x๖๐x๕๐ ซม.
- เก้าอี้ ยาว ๑๒๐x๓๐x๓๐ ซม.
- หน้าพืน้ โต๊ะเป็นไฟเบอร์ หนา ๑๖ มิล.
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ผมขอแจ้งรายละเอียดเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับท่านประธานสภา
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารทีไ่ ด้ให้คาชี้แจงการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ประธานสภาเทศบาล คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ของหน่วยงาน กองช่างและกองการศึกษา
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีการอภิปรายขอเรียนเชิญครับ
ถ้าไม่มเี รียนเชิญเลขานุการสภาดาเนินการต่อไปครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ถ้าไม่มี ขอให้ทปี่ ระชุมลงมติ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง คาชี้แจง
เลขานุการสภาเทศบาล งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของหน่วยงาน
กองช่างและกองการศึกษา ให้ทปี่ ระชุมลงมติในคราวเดียว
ท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง คาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของหน่วยงาน กองช่างและ
กองการศึกษา โปรดยกมือขึ้นครับ
ทีป่ ระชุม มีมติเห็นชอบ ๑๕ เสียง
ไม่มาประชุม
๑ เสียง
งดออกเสียง ๒ เสียง

- ๑๗ -

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอืน่ ๆ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีการเสนอแนะเรียนเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นางอุมาพร ใจแผ้ว กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านผู้ทรงเกียรติทเี่ คารพรัก
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ทุกท่านดิฉันนางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เขตที่ ๒ ขออนุญาตนาเรียนสักนิด
๑. เรื่องการรักษาเวลา ดิฉันยอมรับวันนี้มาสายห้านาทีทเี่ หลือมา
สายกว่าดิฉันจานวนมาก
๒. เรื่องการซ่อมแซมถนน ทีส่ ี่แยกตือเบาะและซอยกิตติ รบกวน
ไปซ่อมด้วย มีครู ะบายน้าทีก่ อ่ สร้างใหม่ทถี่ นนสายหลักผังเมือง ๔ เพราะ
ตอนนี้ใช้เป็นเส้นทางเดียว
๓. ติดตามเรื่องไฟฟ้า ทีไ่ ด้นาเสนอไว้ คือทีซ่ อยกิตติ ซอยมีเกียรติ
ซอยผ่องอาไพ และขอเพิม่ เติมเรื่องไฟฟ้า คือเส้นทางเข้าวัดตรีมติ ร ตรงนั้น
มีไฟฟ้าอยู่เพียงดวงเดียวเท่านั้น ขอเพิม่ ๒ ดวง เพือ่ ความสว่าง อีกหนึ่ง
เส้นคือ ซอยสามัคคี เส้นทีท่ ะลุไปทีถ่ นนเนินงานและซอยสมบัตพิ ฒ
ั นา
๔. ตอนนี้ใกล้จะถึงฤดูฝนแล้ว ก็รบกวนเร่งลอกคูระบายน้าสักนิด
ดิฉันเป็นห่วงข้างโรงแรมพีพวี ันก่อนฝนตกหนักสองชั่วโมงไปยืนดูน้าเข้าบ้าน
ชาวบ้าน เพราะไม่มที างน้าไหลผ่าน คือขอให้ขุดให้น้าได้ระบายลงคลอง
๕. ได้ขอหินคลุกไปนานแล้ว บัดนี้เจ้าของพีส่ าวสวนส้มเขาก็จะ
เดือดร้อนอีก เพราะใกล้ฤดูฝนแล้ว ยังใช้ทดี่ นิ ของเขาอยู่ ซอยศรีสุวรรณ
ขอรบกวนด้วย ขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีการเสนอแนะเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายบากอรี บาเก็ง เรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ และเพือ่ นสมาชิกสภาเทศบาลทีร่ ัก
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ ทุกท่าน ผมจะเสนอถนนสายเบอเส้งออกไปทางหน้าแฟลตตารวจ เพราะ
ตรงนั้นจะเป็นหลุมเป็นบ่อมาก แต่ว่าถนนาสายนั้นผมรู้สึกว่าจะเป็น
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไม่ทราบว่าทางเทศบาลไปซ่อมแซม
ได้หรือไม่ ถนนสายนั้นอยู่ในเขตของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ชาวบ้าน
สัญจรไปมาจานวนมากเรียกได้ว่าเป็นถนนสายหลักก็ว่าได้ และเกิดอุบัตเิ หตุ
ประจา ตรงนี้จะแก้ปัญหาอย่างไร ขอฝากด้วยครับผม ขอบคุณครับ

- ๑๘ -

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญครับสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒
ประธานสภาเทศบาล
นางอุมาพร ใจแผ้ว กราบเรียนอีกครั้งหนึ่ง ขอเพิม่ เติมทีส่ ี่แยกร่มเกล้าควรติดสัญญาณ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ไฟได้แล้ว เพราะเกิดอุบัตเิ หตุตรงนั้นบ่อยมาก ภายในเดือนก่อนถ้าจาไม่ผิด
ประมาณสี่รายด้วยกัน และอีกช่วงทางโค้งถนนทีผ่ ่านสระน้าพันวาทีจ่ ะขึ้น
สิบสามเหรียญตรงโค้งทีม่ อี ขู่ อกระจกหนึ่งอัน ตรงนั้นเป็นโค้งหักศอก
เนื่องจากว่าทางแคบเวลาทีร่ ถสวนมาทาให้มองไม่คอ่ ยเห็น ขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการเสนอแนะเรียนเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายปฐม ปันสรณะ กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี และคณะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ผู้บริหารทุกท่าน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมขอเสนอซึ่งวัน
ก่อนผมได้ลงไปพบปะชาวบ้านหลาย ๆ ซอย ชาวบ้านได้ร้องขอมาว่าขอให้
ไปช่วยฉีดยุงทีซ่ อยสมบัตพิ ฒ
ั นาและซอยพัฒนา ๑ และ ๒ ซอยอนามัย
สะเตงนอก และซอย ชป.ไม้งาม ขอให้ทางฝ่ายบริหารเข้าไปดูแลตรงนี้
ด้วย ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญครับสมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๑
ประธานสภาเทศบาล
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก เขตที่ ๑ ท่านประธานสภาครับกระผมขอหารือและขอ
สอบถามดังนี้
๑. ในกรณีอย่างเช่นทีซ่ อยมุสลิมปอเนาะในเขตพืน้ ทีเ่ ขตที่ ๑
หรือว่าอยู่ในเขตพืน้ ทีห่ มูที่ ๖ ถนนลาดยางเพิง่ สร้างเสร็จได้ไม่กเี่ ดือน
แต่กไ็ ด้มรี ถบรรทุกสิบล้อบรรทุกดินเพือ่ ข้าไปถมข้างในทีด่ นิ ของส่วนบุคคล
ทาให้ถนนในซอยดังกล่าวเกิดความเสียหาย ผมได้รับเรื่องร้องเรียนมาจาก
ชาวบ้านในซอยนั้น บอกว่าถ้าหากเทศบาลออกกฎว่าห้ามรถบรรทุกสิบล้อ
วิ่งผ่านถนนสายนั้นยกเว้นรถบรรทุกหกล้อ สามารถทาได้หรือไม่ และอีก
หนึ่งซอยคือซอยกูโบร์สายนั้นเป็นถนนคอนกรีต ขณะนี้เกิดความเสียหายไป
หมดแล้วครับ ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ เนื่องจากรถบรรทุกสิบล้อวิ่งผ่านเข้าไป
อีก ผมว่าตรงนี้เทศบาลสมควรจะออกกฏได้หรือไม่ ขอบคุณครับ

- ๑๙ -

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอแนะเพิม่ เติมเรียนเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายกานต์ชนก กูเ้ กียรติเนาวบุตร สวัสดีท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ตลอดจนสมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายกานต์ชนก กูเ้ กียรติเนาวบุตร
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๓ สภาแห่งนี้เป็นสภาที่
ทรงเกียรติตอ่ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน แต่สมาชิกสภาเทศบาลไม่ได้ถือ
ปฏิบัตติ ามทีม่ มี ติกนั เอาไว้ ก่อนหน้านี้อย่างเช่น ต้องนาบัตรตามทีค่ ณ
ุ เซร์
ฮะ เสนอบัตรคล้องคอนี้ผมไม่เคยเห็นว่าทุกท่านจะนามาแต่ละครั้ง
ทาออกมาทาไมเป็นเงินภาษีของประชาชน เป็นรายได้ของเทศบาล
ของทุกท่านทีต่ อ้ งถือปฏิบัติ ผมไม่ลงรายละเอียดแต่พดู คร่าว ๆ
เรื่องทีส่ อง เรื่องไฟฟ้าต่อเนื่องกับทีค่ ณ
ุ อุมาพรได้กล่าวมาเมือ่ สักครู่
กองช่างจะเพิม่ เติมระบบไฟฟ้าสาธารณะเพือ่ ให้เกิดประโยชน์กบั ประชาชน
สูงสุด แต่กอ่ นทีค่ ณ
ุ จะเพิม่ เติม ผมเคยทางานอยู่ในองค์กรของการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าคทีต่ อ้ งดูแลระบบจาหน่ายอย่างตรงไปตรงมา ไฟฟ้าทีเ่ ทศบาล
เพิม่ เติมเข้าไปนั้น ทาให้มเิ ตอร์เสียหายชารุด เทศบาลก็ตอ้ งซ่อมแซม
เนื่องจากว่าไปกระทบกับผู้ใช้ไฟเป็นส่วนมาก ยกตัวอย่างเช่น หมูท่ ี่ ๔
รอยต่อกับหมูท่ ี่ ๙ หมูท่ ี่ ๙ เฉพาะสามแยก ๒ ดวง และได้เพิม่ เติม
หลอดไฟเป็นจานวนมาก ไม่ว่าเทศบาลหรือตัวกระผมเองก่อนทีจ่ ะเพิม่ เติม
จะนึกถึงประชาชนเป็นหลักก่อน บางอย่างไม่ใช่ว่าตอบประชาชนว่าได้หมด
เพราะบางอย่างจะไปกระทบผู้ใช้ไฟ เพราะบางเฟสจะใช้ตวั จั๊มตัวเดียวกัน
แต่กจ็ ะเสนอแนะไปอีกเรื่องหนึ่งว่า บางจุดไฟฟ้าสมควรจะเพิม่ เติมทีจ่ ุด
ติดตัง้ เนื่องจากไฟฟ้าไม่ได้ชาระค่ามิเตอร์ในจานวนนี้ไฟฟ้าเทศบาลได้
ส่วนลดสิบเปอร์เซ็นต์ นอกจากนั้นเทศบาลต้องรับผิดชอบ
เรื่องต่อไป คือเรื่องเทศบัญญัตวิ ่าด้วยทุกสิ่งทุกอย่าง ของเทศบาล
เมืองสะเตงนอก ท่านเซร์ ฮะ กล่าวมาเมือ่ ครั้งทีแ่ ล้ว เรื่องสัตว์เลี้ยง วัว
ก็อยู่ในเทศบัญญัตเิ ช่นเดียวกัน แต่ทาไมคุณเซร์ ฮะไม่ไปคุยกับชาวบ้าน
ทาไมฝ่ายบริหารไม่ไปคุยกับชาวบ้าน ทัง้ สองฝ่ายไม่กล้าแตะแน่นอนผมเชื่อ
ครับ แต่ตรงนี้ อยู่ทหี่ น้าทีข่ องข้าราชการประจาต้องไปพูดคุย เพราะไม่
กระทบกับข้าราชการแน่นอน ผมขอฝากไว้ ณ ทีน่ ี่ว่าผมคนหนึ่งทางาน
ตรงไปตรงมาไม่อยู่ในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ทางานตามกฎ คือ กฎหมาย ระเบียบ
ผลประโยชน์ประชาชนสูงสุด ถ้าสิ่งใดเกิดผลประโยชน์สูงสุดในสภาแห่งนี้
ผมยกมือให้ทุกครั้ง คุณไม่ตอ้ งเป็นห่วงไม่ว่าคุณจะวางผมไปอยู่ส่วนใด

- ๒๐ -

นายกานต์ชนก กูเ้ กียรติเนาวบุตร ผมยินดีทุกเรื่องทีเ่ กีย่ วกับไฟฟ้าบางครั้งคุณเองไม่จาเป็นต้องเดินเอง โทรมา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ แจ้งผม ผมจะเดินเรื่องให้ในไฟฟ้าทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องอะไร ขอบคุณครับท่าน
ประธานสภาเทศบาล
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๑
ประธานสภาเทศบาล
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ ขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งครับ เรียนท่านประธานสภา กระผม
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ นายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๑
ขอใช้เสียงพาดพิงเมือ่ สักครู่ท่านกานต์ชนกได้พาดพิงถึงชื่อผมหลายครั้ง
หลายคราว แต่อนั ทีจ่ ริงท่านสมควรจะเรียกชื่อผมให้เต็ม ๆ เรียกเซร์ ฮะ ไม่
ทราบว่าอะไร ใช้คาว่า อับดุลนาเซร์ นามสกุล ฮะ ครับผม
ท่านประธานสภาครับ ตามทีท่ ่านกานต์ชนกได้กล่าวหาว่าผมไม่ได้ไปพูดคุย
กับชาวบ้านในเรื่องวัว ความจริงก่อนทีผ่ มจะเสนอเรื่องในสภาผมก็ได้ไป
พูดคุยกับชาวบ้านมาเรียบร้อยแล้วครับ ว่าผมจะมาหารือกันใหม่ จะทา
อย่างไรระหว่างวัวของท่านกับเทศบาลหรือว่าฝ่ายบริหาร ผมได้ไปคุยตลอด
หากท่านไม่เชื่อว่าไม่ได้ไปคุย สามารถสอบถามชาวบ้านได้ครับ เพือ่ น
สมาชิกสภาเทศบาลท่านบากอรี บาเก็ง ก็ไปด้วยกับผม ผมมีเพียงเท่านี้
ขอบคุณมากครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญครับสมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๒
ประธานสภาเทศบาล
จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ กราบเรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ กระผมจ่าสิบเอกวรดร
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๒ ผมขอหารือ
สอบถามไม่ทราบว่าท่านนายกเทศมนตรีได้งบสส.ประมาณสิบกว่าล้านบาท
ทีจ่ ะมาสร้างคูระบายน้าถนนสายตือเบาะตรงคลองฟาติมา ขออนุญาตถาม
ว่าเมือ่ ไรจะได้ดาเนินการ และขออนุญาตสอบถามสักนิดเกีย่ วกับเรื่องวัวต่อ
จากคุณอับดุลนาเซร์ ฮะ ผมไปนั่งอยู่ทที่ างเข้าหมูบ่ ้านสถิตภิรมย์อยู่ในเขต
ที่ ๑ ตรงนั้นประมาณหกโมงเย็นวัวก็ออกมาประมาณสิบตัว สักพักมีเด็ก
ปอเนาะขับรถชนวัว ปรากฏว่าทัง้ คนทัง้ วัวล้มระเนระนาด ขอให้กาชับ
เจ้าของวัวว่าระหว่างช่วงเวลานี้ห้ามปล่อยวัวเดินเพ่นพ่าน ขอรบกวนแจ้ง
เจ้าของวัวให้ทราบด้วยครับ เพราะฉะนั้นขอให้ออกกฎด้วย ช่วยประสาน
เรื่องนี้ดว้ ยขอบคุณมากครับ

- ๒๑ –

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญครับสมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๒
ประธานสภาเทศบาล
นายปฐม ปันสรณะ ผมมีเรื่องจะเพิม่ เติม ขอเสนอตอนนี้เป็นปัญหาหลักของชาวบ้าน
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ คือปัญหาน้าท่วม และขอเสนอให้จัดซื้อรถเจซีบีสักสามคัน เพราะมีอยู่แล้ว
สองคัน มีอกี หนึ่งคันก็เสีย ผมสังเกตดูว่า ขณะนี้เป็นปัญหาใหญ่คอื แก้ปัญหา
น้าท่วมในสะเตงนอกผมก็ตอ้ งติดตามดูอยู่ว่าเมือ่ ไรทางเทศบาลจะมาขุด
ลอกคู ผมไปดูทขี่ ้างหลังโรงแรมพีพนี ้าก็ยังท่วมเอ่อ ทุกๆท่านขอให้
แก้ปัญหาให้ชาวบ้านเพือ่ ให้ได้รับผลประโยชน์ได้มากทีส่ ุดทีจ่ ะมากได้
ผมขอฝากตรงนี้ดว้ ยขอขอบคุณมากครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการเสนอแนะ ผมอยากจะให้สมาชิกสภา
ประธานสภาเทศบาล เสนอแนะ หลังจากนั้นผมจะเปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารชี้แจง
เชิญครับสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒
นางอุมาพร ใจแผ้ว กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ทุกท่าน ดิฉันนางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เขตที่ ๒ จะสอบถามคือเนื่องจากว่าได้อา่ นในโครงการท่านได้กล่าวถึงใน
ฉบับนี้ว่าจะกูเ้ งิน ก.ส.ท. ช่วยอธิบายสักนิดว่าคืออะไร ขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีการเสนอแนะเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายบากอรี บาเก็ง ผมนายบากอรี บาเก็ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนก
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ เขตที่ ๑ ผมอยากจะนาเรียนให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลว่า เมือ่ ท่านทราบ
ว่าพรุ่งนี้จะมีการประชุมสภาท่านมีเรื่องอะไรอยากสอบถามท่านก็เขียน
เอาไว้ ไม่ใช่ว่ามานั่งนึกในห้องสภาแห่งนี้ อีกท่านลุกขึ้นอีกท่านหนึ่งนั่ง
ขึ้น ๆ ลง ๆ เหมือนกับโต้วาทีมากกว่าครับผม มีเรื่องอะไรก็พดู ให้จบเลย
ครับ
ขอฝากด้วยครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญครับสมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๒
ประธานสภาเทศบาล

- ๒๒ -

นางอุมาพร ใจแผ้ว ขอต่อเนื่องกับท่านบากอรี บาเก็งค่ะ ดิฉันก็ได้เสนอตัง้ แต่เริ่มแรก
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ แล้วอย่างน้อยหนังสือน่าจะมาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ฉบับนี้มาตัง้ แต่วันที่ ๒๑
มิถุนายน ๒๕๕๖ เพราะฉะนั้นบางท่านอาจจะติดภารกิจอย่างดิฉันต้อง
ดาเนินโครงการอีกหลายเรื่อง ขออภัยจริง ๆ ในบางเรื่องบางราวจดไม่ทัน
จดมาแล้ว เพราะฉะนั้นเรื่องตรงนี้ขอบอกเป็นครั้งทีส่ ี่ขอให้ยื่นหนังสือให้เร็ว
กว่านี้ ขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีการเสนอแนะเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ

ถ้าไม่มเี รียน

นายสมภพ มีเดช ขอขอบคุณท่านประธานสภา ขอกล่าวคาสวัสดีท่านสมาชิกสภา
รองนายกเทศมนตรี เทศบาลอีกครั้ง ขออนุญาตตอบตามทีท่ ่านกล่าวมาทุกข้อ
๑. ซอยกิตติ ซอย ๑๒ จะดาเนินการให้
๒. เรื่องไฟฟ้า ซอยกิตติ ซอยมีเกียรติ ซอยผ่องอาไพ ซอยสมบัติ
พัฒนา หลังจากนี้อกี ไม่นานไฟฟ้าเทศบาลจะได้มาอีกสามร้อยกว่าจุด
จะเดินลงให้เป็นสายให้ดสู วยงามและจะถอดของเก่าออกไปกระจายให้
ตามทีท่ ่านร้องขอมา โดยมีข้อแม้อยู่ว่าบางซอยหรือว่าบางแห่งเหมือนที่
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลกล่าวมาเมือ่ สักครู่นี้ บางซอยบางแห่งไม่สามารถใส่
ได้ตอ้ งขออภัย เพราะว่าถ้าไฟฟ้าเกินอยู่ จะใส่ไม่ได้ และบางแห่งไม่มสี ายดา
ยังให้ไม่ได้ เพราะฉะนั้นจะขอเฉพาะทีไ่ ปเพิม่ ให้ใหม่ได้ แต่จะพยายามหา
งบประมาณไปขยายสายดาและเพิม่ เติมหม้อแปลงให้ เพือ่ ทีจ่ ะให้สว่างทัง้
ตาบลให้ได้ ตามนโยบายของท่านนายกเทศมนตรี
๓. เรื่องคูระบายน้า รถเจซีบี ขอบคุณครับสาหรับแนวคิดทีจ่ ะ
จัดซื้อรถเจซีบี ทางฝ่ายบริหารพยายามประชุมหารือกันหลายครั้ง คาดว่าจะ
ได้ความคิดจัดซื้อรถเครื่องจักรหลายเครื่องทีจ่ ะมาช่วยแก้ปัญหาน้าท่วม ซึ่ง
ตอนนี้เครื่องจักรมีไม่เพียงพอ คาดว่าฝ่ายบริหารจะเสนอโครงการนี้อกี ไม่
นาน เพราะว่ารถเจซีบีทมี่ อี ยู่สองคัน ขณะนี้ใช้งานได้เพียงหนึ่งคัน ส่วนอีก
หนึ่งคันเคลื่อนไหวไม่ได้ และลงมติแล้วว่าคันนั้นจะไม่ซ่อมแล้ว เพราะว่าถ้า
ซ่อมต้องใช้งบประมาณเป็นแสน ปีหนึ่งได้ตงั้ งบประมาณซ่อมจานวนเงิน
สองแสนห้าหมืน่ บาทตัง้ เพิม่ ทุกปี จึงคิดว่าจะได้รถเจซีบีสักสามคัน
ประจวบเหมาะทีท่ ่านปฐมได้เสนอมา อีกไม่นานผมจะเสนอกลับไปให้ท่าน
ช่วยรับไว้พจิ ารณาด้วยครับ เพราะว่าเรื่องตรงนั้นจะเกีย่ วข้องกับสิ่งทีท่ ่าน
อุมาพรกล่าวถึงเมือ่ สักครู่ คือ เรื่องการกูเ้ งิน ก.ส.ท. สักครู่ท่านปลัดเทศบาล
จะตอบให้ท่านทราบว่า ก.ส.ท. คืออะไร

- ๒๓ -

นายสมภพ มีเดช ๔. สาหรับคุณบากอรี เรื่องถนนสายเบอเส้งถึงแฟลตตารวจ
รองนายกเทศมนตรี ขณะนี้ทางเทศบาลได้รับการประสานจากงบประมาณ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร(ส.ส.) จะให้ไปดาเนินการตรงนั้น คาดว่าภายในปีงบประมาณนี้ จะ
ดาเนินการซ่อมแน่นอนครับ
๕. เรื่องสัญญาณไฟแดงทีถ่ นนร่มเกล้า ขณะนี้ท่านนายกเทศมนตรี
ได้ทาสัญญาไปเรียบร้อยแล้ว รอบริษทั เข้ามาดาเนินการต้องแล้วเสร็จ
ภายในร้อยแปดสิบวัน จะดาเนินการให้ครับผม เพราะอุบัตเิ หตุเกิดขึ้นบ่อย
มาก
๖. ซอยสมบัตพิ ฒ
ั นา ซอย ส พัฒนา ๒ ซอยตรีมติ รถึงซอย
หมูท่ ี่ ๙ เรื่องพ่นยากันยุง ดาเนินการให้ครับผม
และประมาณเวลา ๑๑.๐๐ น. ทางกองช่างจะเข้าไปขุดรื้อทาท่อที่
ซอยหลังคาแดง รบกวนท่านไปดูดว้ ยครับ ขณะนี้ทงั้ หมดยังวางท่ออยู่และ
จะเจาะถนนอาจจะมีปัญหากับชาวบ้านขอให้ท่านไปเคลียให้ดว้ ยครับท่าน
ปฐม
๗. เรื่องถมที่ ทีถ่ นนซอยไม้งาม ผมจะรีบไปดาเนินการให้เลยครับ
ขณะนี้ทางเทศบาลกาลังจะออกเทศบัญญัติ ซึ่งจริง ๆ มีอยู่แล้ว แต่จะมา
ปรับและบังคับใช้ ทีผ่ ่านมาไม่ใช่ไม่ได้ไปดู เจ้าหน้าทีม่ นี ้อยมีอยู่คนเดียวที่
ดูแลเรื่องนี้ทงั้ ตาบลไม่ว่าจะตรวจแบบไปดูการก่อสร้างต่าง ๆ มีเพียงคน
เดียว ขณะนี้ผู้อานวยการกองช่างก็ลงพืน้ ทีด่ ว้ ย ต้องขออภัยบางครั้งต้องขอ
ช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยแจ้งข่าวเหมือนทีท่ ่านปฐมแจ้งมา ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลผู้ทรงเกียรติแจ้งดีมากครับผม เข้าไปแก้ปัญหาตัง้ แต่ตน้ ดีกว่าเข้าไป
แก้ปัญหาภายหลัง
๘. เรื่องบัตร เรื่องไฟฟ้า เรื่องวัว จะไปคุยกับเจ้าของวัว จะดูแลให้
มากขึ้น ทีผ่ มเห็นเป็นปัญหาในหมูท่ ี่ ๙ ผมรู้สึกอึดอัดขัดใจเจ้าของวัว
เหลือเกิน เพราะอุบัตเิ หตุเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาผมถึงสองครั้ง เป็นอย่างน้อย
ทีผ่ มเห็น ถามว่าทาไมคนทีเ่ ลี้ยงวัวชนปล่อยให้เดินกลางถนนทาไม ท่านใดที่
รู้จักผู้ทเี่ ลี้ยงวัวชนต่าง ๆ เหล่านั้น รบกวนท่านไปคุยกับเจ้าของวัว บางท่าน
อาจจะรู้จักมักคุน้ กับคนเลี้ยงวัวเหล่านั้น ขอรบกวนด้วยครับ
๙. คาถามของท่านวรดร คือเรื่องงบประมาณสิบล้านบาทจากงบ
ส.ส. รบกวนท่านถาม ส.ส.ได้เลยครับ ทีจ่ ะสร้างถนนปลายปีงบประมาณนี้
เรื่องคูระบายน้าปารามีแต
ส่วนคาถามเรื่องเงินกู้ ก.ส.ท. ขออนุญาตให้ท่านปลัดเทศบาลตอบ
คาถามให้ครับผม ขอบคุณครับ

- ๒๔ -

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายกิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล ทีม่ อบหมายให้ผมตอบคาชี้แจงของท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทีเ่ คารพรัก
ทุกท่าน ก่อนอืน่ ขออนุญาตนาเรียนถึงประเด็นเรื่องเงินกูใ้ นเบือ้ งต้นก่อนว่า
วันนี้เท่าทีผ่ มดูในวาระ ท่านครับไม่มใี นวาระวันนี้ครับผม แต่คาดว่าคงใน
สมัยประชุมไม่ประชุมวิสามัญนี้อาจจะเป็นการประชุมสามัญนี้ คงจะได้นา
เรื่องเข้ามาพิจารณา ซึ่งสืบเนื่องมาจากทีท่ ่านปฐม นาเรียนเมือ่ สักครู่ เรื่อง
ของรถเจซีบี ผมขอกราบเรียนท่านอันทีจ่ ริง สมาชิกสภาเทศบาลก็ดี
ผู้บริหารก็ดี รวมถึงขออภัยทีผ่ มได้เข้าไปสัมผัสชุมชนอยู่บ้าง ก็มแี กนนาโดย
ธรรมชาติ หมายถึงผู้นาโดยธรรมชาติ ทุกท่านก็นาเรียนไว้ว่าปัญหาทีใ่ หญ่
ทีส่ ุดทีน่ ี่คอื ปัญหาเรื่องของน้าท่วม ปัญหาอืน่ ถือเป็นปัญหารอง เห็นว่าเรื่อง
การแก้ปัญหาน้าท่วมอาจจะเป็นเรื่องต้องว่าจริง ๆ จัง ๆ กันสักทีหรือกล่าว
อีกนัยหนึ่งก็คอื ว่าน้าท่วมนี้เป็นวาระของตาบลแล้วกระมัง ก็กราบเรียนท่าน
ว่าเมือ่ สักครู่ผมยังยกนิ้วให้ท่านปฐมเมือ่ สักครู่นี้ เพราะท่านพูดได้ตรงใจ
เหลือเกิน เป็นปัญหาทีย่ ิ่งใหญ่ แน่นอนทีส่ ุดผมคิดว่า ในเรื่องของการสร้าง
คูระบายน้า หรือการแก้ปัญหาทีว่ ่านี้ ผมทราบมาอย่างนี้ครับท่าน โยธา
จังหวัดได้มกี ารศึกษาแล้ว ต้องใช้งบประมาณจานวนมากในพืน้ ทีห่ มายถึง
คูระบายน้าทีไ่ ด้มาตรฐาน หรือรางระบายน้าให้ได้ มาตรฐานเป็นลักษณะ
คอนกรีตเสริมเหล็ก และนั่นคืองบประมาณเป็นจานวนมากไม่ใช่
หลักสิบล้านดีไม่ดไี ม่ใช่หลักร้อยล้านด้วยซ้ามากกว่านั้นครับ ซึ่งแน่นอนทีส่ ุด
ถ้าเราต้องรอให้มงี บประมาณแล้วค่อยมาก่อสร้างผมไม่แน่ใจห้าสิบปี จะ
เสร็จหรือไม่ แต่ปัญหาคือความทุกข์ของพีน่ ้องประชาชนในเขตเทศบาล ไม่
อาจรอถึงวันนั้นได้ วันนี้ถ้าเราจะให้ปัญหาน้าท่วมเป็นวาระของตาบล
แปลว่า เมือ่ ไม่นานมานี้ได้มกี ารประชุมหรือพบปะกับกลุ่มผู้นาศาสนาบ้าง
กลุ่มองค์กรต่าง ๆ บ้าง ทีม่ าประชุมร่วมกันในเทศบาลพบปะกับท่าน
นายกเทศมนตรีประจา จะประกาศวาระเรื่องทัง้ หมดนี้ว่า ความตัง้ ใจของ
เราคืออย่างน้อยรุ่งอรุณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ปัญหาน้าท่วมในเทศบาลเมือง
สะเตงนอก น่าจะต้องยุตลิ งและหากจะมีอยู่บ้างก็คงเป็นลักษณะของการ

- ๒๕ -

นายกิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ท่วมขัง ผมยังใช้คาพูดว่าอนุญาตให้ขังได้ไม่เกินหกชั่วโมง นั่นคือ มาตรฐาน
ปลัดเทศบาล และเป้าหมายทีเ่ ราต้องทา และขอกราบเรียนท่านด้วยความสัตย์จริงคือว่า
สิ่งทีพ่ ดู นี้จะไม่มคี วามสาเร็จจริงได้ครับถ้าอาศัยลาพังท่านนายกเทศมนตรี
ขออภัยทีเ่ อยนามท่าน ปลัดเทศบาลหรือแม้แต่กระทัง่ พนักงานเทศบาล
ทัง้ หมด ถ้าจะพูดให้เลยเถิดไปกว่านั้นผมคิดว่าแม้แต่ท่านทัง้ สภาก็คงจะ
เป็นไปไม่ได้ถ้ามีเพียงเท่านี้รวมไปถึงความร่วมมือของพีน่ ้องประชาชนด้วย
ทีส่ าคัญ
ฉะนั้น ผมเห็นว่าทุกท่านจาเป็นต้องร่วมไม้ร่วมมือกัน ถ้าเรา
ต้องการให้ปัญหาน้าท่วมนั้นหมดไปจากพืน้ ทีเ่ ทศบาลเมืองสะเตงนอก
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังทีค่ าดหวังไว้และเมือ่ ต้องใช้งบประมาณจานวน
มากทีว่ ่ามานี้ วิธีเดียวทีเ่ ราจะสามารถบรรเทาทุกข์พนี่ ้องประชาชนได้ใน
เร็ววันก็คอื การใช้เครื่องจักร ถ้าเรายังไม่สามารถทาคูระบายน้าได้ทเี่ ป็น
คอนกรีตเสริมเหล็กได้ เพราะต้องใช้เงินงบประมาณจานวนมากนั้น เรา
จาเป็นต้องใช้คดู นิ ไปก่อน ซึ่งคูดนิ ทีว่ ่าต้องใช้เครื่องจักรสิ่งทีท่ ่านปฐมนา
เรียนเมือ่ สักครู่ในทีป่ ระชุมสภาแห่งนี้ถือเป็นเรื่องสาคัญใช่หรือไม่ครับ และ
นั่นคืออาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของตาบลสะเตงนอก ก็ตอ้ งกราบขออภัยและ
ชื่นชม ผมขอกราบเรียนอย่างนี้ครับ มานั่งฟังการประชุมสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอกครั้งแรกวันนี้ ผมนอกจากดีใจแล้ว รู้สึกชื่นชมท่านสมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่านทีท่ าหน้าทีก่ นั อย่างเข้มแข็ง และขออนุญาตนาเรียนว่า ส่วน
ของรถหรือเครื่องจักรทีพ่ ดู มา ถ้าลาพังแต่เพียงรายได้งบประมาณนี้ ทุกท่าน
ก็ทราบกันดีว่างบประมาณรายจ่ายประจาปีและรายได้ของเทศบาลเมือง
สะเตงนอก และสถานะทางการคลังนั้นไม่อาจจะรอคอยได้ดว้ ยเหตุผลนี้
ทางออก คือ การกูเ้ งินจาก ก.ส.ท. ย่อมาจาก การกูเ้ งินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ กองทุนนี้ให้เทศบาลกูไ้ ด้ในวงเงินถ้า
ผมจาไม่ผิดถ้าผิดต้องขออภัยด้วยครับ รู้สึกว่าจะเป็นสิบเท่าของเงินที่
เทศบาลฝากไว้ที่ ก.ส.ท. เมือ่ ไรก็ตามทีเ่ ทศบาลใช้จ่ายเงินไม่หมดกับรายได้
และมีเงินสะสมตกลงมา เงินสะสมนี้ตอ้ งตัดสิบเปอร์เซ็นต์ฝากไว้ที่ ก.ส.ท.
จานวนเงินทีเ่ ทศบาลไปฝากเป็นลาดับหลายปีนับตัง้ แต่เป็นเทศบาลได้เท่าไร
สิบเท่านั้นเทศบาลสามารถกูไ้ ด้ สามารถกูไ้ ปซื้อเครื่องจักรตามทีท่ ่านปฐมนา
เรียนเมือ่ สักครู่นี้ได้ และคาดว่าถ้าเรามีเครื่องจักรทีว่ ่านี้ กระผมเองกับท่าน
ผู้บริหารในส่วนของผู้อานวยการกองหรือหัวหน้าส่วน ข้าราชการในเทศบาล
นั้น ก็ได้วางแผนไว้แล้ว เราก็มกี ารจัดเตรียมทีมงานหรือชุดคณะ

- ๒๖ -

นายกิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ทางาน ชุดปฏิบัตกิ ารทีจ่ ะต้องลงอยู่ในพืน้ ทีแ่ ละคิดกันด้วยว่าหลาย
ปลัดเทศบาล ท่านอยู่ในทีน่ ี่ถ้าทันในยุคของสมัยเทศบาลนครยะลายังเป็นเทศบาลเมืองอยู่
นั้น เมือ่ ก่อนทีศ่ นู ย์จักรกลในบ้านพักพนักงานเทศบาล บ้านผู้อานวยการ
กองช่างนี้ เป็นที่ ๆ ใครก็ตามใครก็ได้เขาจะเลี้ยงน้าชาทุกเช้า และหัวหน้า
ส่วนราชการทุกคนจะต้องไปทานอาหารเช้าทีน่ ั่น ไม่ใช่ไปเลี้ยงดูปูเสื่อ
หัวหน้าส่วนราชการไม่ใช่ครับ เพือ่ รอคอยรับปัญหาทุกข์สุขตามทีท่ ่านนา
เรียนเมือ่ สักครู่ พูดเสร็จระบบการสื่อสารต้องวางเอาไว้พร้อมวอร์ปฏิบัติ
ทันทีรายงานทันที ลักษณะเช่นนี้จะทาให้การทางานทีว่ ่านี้เกิดการมีส่วน
ร่วมในทางวิชาการถือเป็นองค์กรทีไ่ ม่เป็นทางการ และก็หลายแห่งหลาย
สถานการณ์หลายองค์กร องค์กรทีไ่ ม่เป็นทางการทีว่ ่านี้ทาให้เกิด
ความสาเร็จของหน่วยงานได้มากยุคนั้นถือว่าเป็นเรื่องทีโ่ ด่งดังมากกับ
เทศบาลเมืองยะลา ปัจจุบันเป็นเทศบาลนครยะลา หลาย ๆ จังหวัดก็เอา
ไปเป็นแบบอย่าง กราบเรียนท่านว่าในยุคทีเ่ ขาเป็นเทศบาลเมืองเหมือน
เทศบาลเมืองสะเตงนอกนี้ยังไม่มเี งินรายได้หกถึงเจ็ดร้อยล้านเหมือน
ปัจจุบันนี้เขาก็มศี กั ยภาพสูง ก็เพราะเหตุผลนี้กบั ทัง้ หมดทัง้ ปวงได้ร่วมไม่
ร่วมมือกันภายใต้กลไกทีถ่ ูกจัดวางไว้อย่างเหมาะสม
เพราะฉะนั้น ขออนุญาตกราบเรียนท่านว่า ญัตติทพี่ ดู ถึงนี้ผมยัง
ต้องประสานกับท่านเลขานุการสภาเทศบาล อาจจะบรรจุในสมัยประชุม
วิสามัญหรือไม่กใ็ นสมัยสามัญคงเร็ว ๆ นี้ครับท่าน ผมก็ทราบดีว่าภัยกาลัง
จะมาในเรื่องของฤดูกาล ฝนฟ้ากาลังจะมา ก็ขออนุญาตนาเรียนท่านว่า ใน
ส่วนตรงนี้ผมจะรับไว้และก็จะได้นาไประสานกับในส่วนผู้อานวยการกอง
และจะต้องปรึกษาหารือกับคณะผู้บริหารว่าเราจะต้องขอความร่วมมือไปยัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือหน่วยงานทีใ่ กล้เคียงเท่าทีเ่ ราจะทาได้หรือ
ขอความร่วมมือไปพลางก่อนจนกว่าเทศบาลจะได้เครื่องไม้เครื่องมือและคน
ระบบการสื่อสารทีด่ ี คาดว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นแน่นอน
เรื่องไฟฟ้าอีกหนึ่งเรื่อง ขออนุญาตนาเรียนชี้แจงเพิม่ เติมในคราว
เดียวกันเลย คืออย่างนี้ครับดีใจครับทีท่ ่านกานต์ชนกอยู่การไฟฟ้าและก็ได้
เสนอตนเมือ่ สักครู่ว่าจะได้เข้ามาช่วยกันในส่วนของการดาเนินกิจกรรมใน
เรื่องของการติดตัง้ ไฟฟ้าแสงสว่างและท่านก็ได้เป็นห่วงในระบบจาหน่าย
ไฟฟ้ารวมไปถึงมิเตอร์ อะไรต่าง ๆ ทีพ่ ดู นี้กเ็ ป็นเรื่องทีถ่ ูกต้องครับ ผมเอง
ต้องกราบเรียนว่าโชคดีทมี่ ที ่านสมาชิกสภาเทศบาลทีม่ คี วามสามารถและ
ก็คอร์เน็ตชั่นและมีเครือข่ายอยู่มาก ก็คดิ ว่าจานวนหลอดไฟฟ้าหรือ

- ๒๗ นายกิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ โคมไฟฟ้าได้มาจานวนสามร้อยกว่าชุดทีพ่ ดู ก็คงจะต้องใช้คอร์เน็ตชั่นกับท่าน
ปลัดเทศบาล ประสานกับทางด้านการไฟฟ้าทีจ่ ะต้องติดตัง้ สายดาอีกประการหนึ่ง
ประการทีส่ อง คือในเรื่องของโหลดน้อยทีส่ ุด เพือ่ ปกป้องระบบ
จาหน่ายน้อยทีส่ ุด เพือ่ ให้มเิ ตอร์และคัทเอาท์สามารถควบคุมได้อย่างสมดุล
หมายถึงไม่ทาให้โอเว่อร์โหลดเกินไป วันข้างหน้าอาจจะลัดวงจรทาให้เกิด
ความเสียหายตามทีท่ ่านกานต์ชนกนาเรียนมา นี่กเ็ ป็นเรื่องทีต่ อ้ งกราบ
ขอบพระคุณทีท่ ่านได้แสดงความห่วงใย ผมต้องขอกราบเรียนเชิญ ณ วันนี้
เลย เมือ่ เทศบาลจะดาเนินการให้เจ้าหน้าทีไ่ ด้ประสานก็ตอ้ งเชิญท่านเข้า
มาร่วมด้วย
อีกหนึ่งเรื่อง คือเรื่องงบประมาณจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(ส.ส.) ในส่วนของเบอเส้งทีท่ ่านบากอรีนาเรียน ถนนสายเบอเส้งทีท่ ่านพูด
ถึงนี้ เป็นถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาถูกต้องแล้วครับ เดิมที
ผมกราบเรียนท่านว่า ท่าน ส.ส. ประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ ประสงค์ทจี่ ะ
อุดหนุนให้กบั เทศบาลเพือ่ ประสานทีจ่ ะให้เทศบาลไปนาเสนอสายนี้ แต่เมือ่
เทศบาลได้ตดิ ตามสภาพของถนนแล้ว ปรากฏว่าถนนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดยะลา จะต้องนาเงินทีจ่ ะอุดหนุนตรงนี้ ต้องอุดหนุนไปที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และงบ ส.ส.ทีท่ ่านบากอรีนาเรียน ตอนนี้ท่าน
ส.ส.ได้ประสานเรียบร้อยแล้ว คาดว่าน่าจะอุดหนุนไปยังองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดยะลา อบจ.จะเป็นผู้ดาเนินการ ถ้าผมจาไม่ผิดอยู่ทปี่ ระมาณ
ห้าล้านบาท และถนนสายเบอเส้งทีว่ ่านี้กจ็ ะพร้อมกันกับคูระบายน้าทีท่ ่าน
สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติอกี ท่านหนึ่งได้นาเรียนสอบถามท่าน
นายกเทศมนตรีเมือ่ สักครู่นี้ ถนนสายนี้เท่าทีผ่ มทราบน่าจะประมาณ
ปลายปีนี้ครับผม ราวเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม ๒๕๕๖
แต่ความชัดเจนผมก็คดิ ว่าท่านสามารถต่อคุยกับท่าน ส.ส.ได้ เพราะท่านจะ
เป็นผู้ประสาน ขออนุญาตนาเรียนให้ท่านไปสามส่วนพร้อมกัน
ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล รู้สึกดีใจจริง ๆ ทีไ่ ด้เห็นการทาหน้าทีท่ ี่
เข้มแข็งเช่นนี้ ทีผ่ มผ่านมาหลายเทศบาลแม้กระทัง้ เทศบาลเมืองเบตง
ขอโทษทีเ่ อยนามผมประเมินแล้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เข้มแข็งกว่าครับท่าน ขอบคุณท่านประธานสภา ขอบคุณท่านสมาชิกสภา
เทศบาลผู้ทรงเกียรติทกี่ รุณาสดับตรับฟัง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณท่านปลัดเทศบาลทีใ่ ห้ความกระจ่างต่อสมาชิกสภา
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลทุกท่าน เชิญครับนายกเทศมนตรี

- ๒๘ นายเกษมสันต์ สาแม สวัสดีท่านประธานสภา รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชมทุกท่าน ผมนายเกษมสันต์
สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ได้เริ่มประชุมตัง้ แต่เวลา
๑๓.๔๐ น. กระทัง่ จนถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ปรากฏว่าสภาแห่งนี้ให้ความ
เห็นชอบเป็นอย่างดี ผมในนามคณะผู้บริหารก็ตอ้ งขอขอบคุณสมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่านทีท่ ่านไปด้วยดี ขอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ขออนุญาตซักซ้อมทาความเข้าใจกับท่านสมาชิกสภาเทศบาลว่า
เลขานุการสภาเทศบาล ผมเคยนาเรียนมาสามครั้งแล้วเกีย่ วกับคาถาม คาถามทีท่ ่านถามผู้บริหาร
ซึ่งไม่ว่าจะเป็นข้อเท็จจริงหรือนโยบายของผู้บริหาร ซึ่งปกติท่านก็ตอบอยู่
แล้ว ผมอยากจะย้าอีกครั้งหนึ่งครับว่า ตามระเบียบให้ท่านทาเป็นหนังสือ
ยื่นล่วงหน้าต่อประธานสภาหรือมายื่นกับผมก็ได้ ทีท่ ่านถามส่วนใหญ่กค็ อื
กระทูถ้ าม แต่ผู้บริหารท่านตอบทุกครั้ง ผมอยากจะให้ยึดระเบียบสักนิด
ว่า ถ้าท่านจะถามอะไรให้ยื่นเป็นหนังสือล่วงหน้า พอมีการประชุมครั้งต่อไป
จะได้บรรจุเรื่องของท่านในระเบียบวาระการประชุม
และอีกหนึ่งเรื่องก็คอื บางเรื่องไม่จาเป็นต้องถามโทรมาหรือว่าให้
เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายปฏิบัติ ปฏิบัตกิ ารได้เลย เช่น ผมก็ขอยกตัวอย่างพ่นยุงไม่ตอ้ ง
รอให้ถึงสมัยประชุม ท่านโทรไปทีก่ องสาธารณสุข หรือโทรให้เจ้าหน้าทีท่ ี่
เกีย่ วข้องทราบ เพราะว่าเรื่องอย่างนี้ผมไม่อยากให้รอถึงสมัยประชุม
เพราะว่าถ้าเกิดไข้เลือดออกระบาดเราจะต้องแก้ปัญหาทันท่วงที ขอความ
กรุณาว่าเรื่องใดทีจ่ ะให้เจ้าหน้าทีป่ ฏิบัตโิ ทรหาเจ้าหน้าทีไ่ ด้เลยไม่ตอ้ งรอถึง
สมัยประชุมฝากไว้เท่านี้ครับผม
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ ขออนุญาตท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ ทุกท่าน กระผมนายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เขตที่ ๑ เมือ่ สักครู่ผมก็ได้หารือไปแล้วแต่ตรงนี้ไม่ทราบว่าจะต้องทาเป็น
กระทูห้ รือไม่ เรื่องทีผ่ มหารือว่า เราสามารถติดตัง้ ป้ายห้ามรถบรรทุกสิบล้อ
ผ่านนี้ได้หรือไม่ครับ และทางฝ่ายบริหารก็ยังไม่ได้ตอบ อยากทราบตรงนี้
ว่าได้หรือไม่ได้ เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ
นายกิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร
ปลัดเทศบาล และผู้ทรงเกียรติทุกท่านทีอ่ ยู่ในห้องนี้ ผมเห็นปัญหาเรื่องหนึ่งท่านครับ
ขออนุญาตหารือไปเลยรวมไปจนถึงในเรื่องของฝ่ายประจา คือกราบเรียน
เลขานุการสภาอย่างนี้ครับ ด้วยความเคารพ บางครั้งท่านสมาชิก
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นายกิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ สภาเทศบาลทีผ่ มทราบดีว่าท่านประกอบอาชีพส่วนตัวประจาของท่าน
ปลัดเทศบาล อยู่แล้วจะถามว่าให้ท่านมาทากระทูน้ ี้ จริง ๆ ตามระเบียบไม่ใช่มายื่นกันใน
ห้องประชุม ก็ตอ้ งยื่นล่วงหน้าเหมือนกับทีญ
่ ัตติทจี่ ะต้องเสนอครับท่าน
ปัญหาตรงนี้ คือว่าใครจะมาเป็นคนทาให้ท่าน ซึ่งผมกราบเรียนท่านอย่างนี้
ครับว่า ผมจะนาเรียนกับท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรีทุก
ท่านว่า เรามีห้องหรือสถานทีเ่ ป็นกิจการสภาถูกหรือไม่ครับ ผมจะขอ
อนุญาตจัดเจ้าหน้าทีไ่ ว้ให้กบั ท่าน เพือ่ บริการให้กบั ท่าน
เพราะฉะนั้น กระทูถ้ ามทีท่ ่านเลขานุการสภาพูดมานั้นถูกต้องแล้ว
ครับ ท่านสามารถเสนอมาก่อนได้เลยอย่างน้อยทีส่ ุดเมือ่ มีกระทูถ้ ามนี้
บางครั้งก็ตอ้ งให้ความเป็นธรรมกับทางฝ่ายบริหาร เพราะท่านต้องการ
ข้อมูล เราไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนกับในรัฐสภา หรือใน ครม. ทีเ่ ขาจะเรียกใคร
มาเมือ่ ไรก็ได้ ของเทศบาลนี้บางครั้งท่านนายกเทศมนตรี ท่านรอง
นายกเทศมนตรี ท่านก็มภี ารกิจมาก อยู่ ๆ มาถามกันตรงนี้เจ้าหน้าทีก่ อ็ ยู่
กันกระจัดกระจาย พอเราจะเรียกหาข้อมูลในระยะเวลาอันสั้นนี้กจ็ ะทาให้
ความกระจ่างทีจ่ ะต้องชี้แจงให้กบั ท่านสมาชิกสภาเทศบาลไม่ได้รับความ
กระจ่างคลุมเครือไป หรือยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผมกราบเรียนทาน
ทัง้ หลายว่า เข้าใจดีว่าเมือ่ ท่านมีกระทูถ้ ามมา ท่านอยากได้ถามเพือ่ อะไร
ผมเชื่อว่าท่านคงไม่คดิ คุกคามอะไรหรอก เพียงแต่ว่าตัวท่านเองต้องไปตอบ
ให้ชาวบ้านทราบถูกหรือไม่ครับ
ดังนั้นผมเชื่อว่าท่านต้องการความกระจ่าง ฉะนั้นผมคิดว่าใน
เบือ้ งต้นผมสัญญาอย่างนี้ครับ ไม่ใช่ว่าท่านร้องขอ ผมสัญญาเลยครับ ว่า
ห้องทีเ่ ป็นกิจการสภาทีพ่ ดู ถึงนี้ อาจจะต้องขอความกรุณาท่าน
นายกเทศมนตรี ผมต้องขอเจ้าหน้าทีป่ ระจา เพือ่ บริการให้กบั ท่านสมาชิก
สภาเทศบาลทุกเรื่องครับในเรื่องการจัดทากระทู้ ของกิจการสภาทัง้ หมด
ให้ท่านได้ช่วยงานของสมาชิกสภาเทศบาลทัง้ สิบแปดท่าน อย่างเสมอภาค
เท่าเทียมกัน นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ผมขอกราบเรียนท่าน หากท่านไม่รังเกียจ
เรามีหลักสูตรทีก่ รมส่งเสริมฯจัดทีส่ ภาบันพัฒนาบุคลากร ตรงนี้ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลได้สัมมนาอบรมกัน ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาเทศบาลไป
สัมมนาอบรมกันทุกคนหรือยังครับ ถ้ายังคราวหน้าผมจะให้หัวหน้าสานัก
ปลัดเทศบาลจัด ถ้าท่านจะไปพร้อมกันหรืออย่างไรก็ตาม ผมก็จะพยายาม
ให้ท่านเข้าไปอบรมและก็ท่านก็จะได้รู้จักสมาชิกสภาเทศบาลทัว่ ประเทศที่
เป็นรุ่นเดียวกัน ท่านก็จะมีรุ่น อย่างน้อยทีส่ ุดท่านก็จะเป็นประวัตขิ องท่าน
ไว้และจะมีรุ่นภาพครบถ้วนครับท่าน จะมีโลโก้หรือว่าดาว สมัยก่อนถ้าอยู่
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นายกิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ทีอ่ งค์กรปกครองทีธ่ ัญบุรีจะเป็นดาวแปดแฉก ปัจจุบันนี้จะเป็นรูปของ
ปลัดเทศบาล สถาบันพัฒนาบุคลากร ซึ่งก็หลายท่านทีผ่ มเห็น เวลาไปประชุมสัมมนาก็จะ
ติดไว้ จะได้รู้ว่าท่านผู้นี้มรี ุ่น มีการฝึกอบรมผ่านมาแล้ว และท่านไม่ตอ้ งห่วง
ท่านมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายได้ ก็ขออนุญาตนาเรียนท่านว่า ทัง้ หมดในเรื่องของ
งานกิจการสภานั้น ก็คงจะจัดเจ้าหน้าทีใ่ ห้ท่าน เพือ่ ว่าจะได้ช่วยงานของ
ท่านได้ในระดับหนึ่ง และอีกเรื่องหนึ่งก็คอื เรื่องของการอภิปราย เมือ่ มีการ
ยื่นกระทูม้ าแล้วอันทีจ่ ริงจะต้องปรึกษากับท่านเลขานุการสภา และท่าน
ประธานสภาว่า เมือ่ ท่านได้วางกระทูม้ าแล้วท่านมีเวลาเท่าไร ท่านต้อง
รักษาเวลา หาไม่แล้วเราจะประชุมกันไม่รู้ว่าเมือ่ ไรเสร็จ ท่าน
นายกเทศมนตรีจะนัดแขกหรือผู้หลักผู้ใหญ่มาพบปะว่าเย็นนี้ มาขอพบ
ท่านนายกเทศมนตรี ตอบไม่ได้ว่ากีโ่ มงเสร็จ เพราะวันนี้ประชุมสภา
สมาชิกสภาเทศบาลหลายท่านรู้ว่ามีภารกิจจะลุกไปทาภารกิจแต่ดว้ ยให้
เกียรติกนั ก็ไม่กล้าลุก พอการพูดคุยในสภาพาไปก็เลยให้เวลาล่วงเลยไป
เรื่อย ๆ ผมทราบดีว่าเวลาของท่านทัง้ หลายนี้มคี า่ ในส่วนตรงนี้กราบเรียน
สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติและก็ท่านเลขานุการสภา จะฝากเจ้าหน้าที่
ด้วยอีกส่วนหนึ่งก็ได้ว่าท่านได้ยื่นกระทูม้ าแล้ว เราจะจับเวลาว่ากระทูน้ ี้ใช้
เวลาเท่าไร กระทูข้ องท่านใช้เวลาเท่าไร ตรงนี้ทานประธานสภาสามารถ
บริหารได้ ไม่ทราบว่าทีน่ าเรียนมาทัง้ หมดนั้นท่านทัง้ หลายเห็นด้วยหรือไม่
กราบเรียนท่านว่าผมคงจะจัดอย่างทีว่ ่านี้ให้ แต่ถ้าหากว่าท่านไม่ขัดข้อง ผม
ก็จะดาเนินการตามทีไ่ ด้นาเรียนต่อท่านทัง้ หลาย ส่วนท่านทีม่ ขี ้อสงสัยเชิญ
ครับ
นางอุมาพร ใจแผ้ว ขออนุญาตค่ะ คือมีข้อสงสัยอย่างเช่น ข้อเสนอแนะนี้เรานาข้อมูล
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ของชาวบ้านต้องตัง้ เป็นกระทูด้ ว้ ยใช่หรือไม่ และก็อกี เรื่องหนึ่ง ก็คอื เมือ่
สักครู่ของท่านรองเสรีทไี่ ด้กล่าวเกีย่ วกับโครงการเผอิญท่านบอกว่าทาง
วัดตรีมติ รยังไม่ได้ทาสาเร็จ อันนั้นคือ กรณีทที่ ่านแจ้งมา แต่ในฉบับนี้ไม่ได้
บอกดิฉันก็ไม่ทราบล่วงหน้าว่าสาเร็จหรือไม่สาเร็จ ถ้าเกิดถามว่าต้องมี
แนวทางต้องยื่นเป็นกระทูใ้ ช่หรือไม่ เพราะว่าเป็นเหตุเฉพาะหน้า ทีส่ งสัยก็
จะถามอย่างนี้คะ่ เพราะเราแยกไม่ออกว่ากระทูใ้ นการซักถามตรงนี้ คือ
๑. ปัญหาในกรณีอย่างเช่นว่า เรื่องโครงการอาจจะมีปัญหาด้าน
อืน่ ด้านงบประมาณ ด้านอะไรทีเ่ ราสงสัยถามได้ แต่บางครั้งบางจังหวะ
ข้อมูลในโครงการนั้นไม่แน่น เช่น ของวัดตรีมติ รไม่สามารถดาเนินให้แล้ว
เสร็จ ถ้าว่าจะได้เมือ่ ไรตกลงอย่างไร อย่างนี้ตอ้ งถามส่วนด้านหน้าใช่หรือไม่
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นางอุมาพร ใจแผ้ว แล้วอย่างทีน่ าเสนออย่างเช่น ปัญหาน้าท่วม ปัญหารถเจซีบี อย่างนั้นต้อง
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ยื่นไปก่อนใช่หรือไม่ อธิบายตรงนี้กอ่ น ขอบคุณค่ะ
นายกิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ทุกคาถามถามได้ครับท่าน ข้อแนะนาก็เช่นเดียวกันครับ ถ้าท่าน
ปลัดเทศบาล ยื่นมาเป็นญัตติกอ่ นนั้น ผมกราบเรียนท่านว่าอย่างน้อยทีส่ ุดทางฝ่ายบริหาร
จะได้หาข้อมูลมาชี้แจงท่าน ผมมองโลกในแง่ดคี รับท่าน ผมเชื่อว่าท่าน
ต้องการความกระจ่าง แล้วจะนาความกระจ่างทีว่ ่านี้ บอกเล่าเก้าสิบให้กบั พี่
น้องประชาชนทีอ่ ยู่แวดล้อมบ้านของท่านหรือในหมูใ่ นเขตเลือกตัง้ ของท่าน
ถูกหรือไม่ครับ ถ้าว่าไปแล้วพีน่ ้องประชาชนทีพ่ ดู ถึง ท่านก็มสี ิทธิ์ทจี่ ะได้
ทราบ แล้วจะได้ทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตและวิถีการดาเนินของท่าน
และของชาวบ้านทัง้ หมดใช่หรือไม่ รอบบ้านท่านจะเกิดอะไรขึ้นผมคิดว่า
ท่านทัง้ หลาย พีน่ ้องประชาชนทีอ่ ยู่ในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ทุกคนควรจะได้ทราบ ผมก็คดิ อย่างนั้น ขออนุญาตชี้แจงอย่างนี้ครับท่าน
ถ้าสมมติว่าไม่สามารถบอกเล่าเก้าสิบอะไรได้จริง ๆ นี้ ท่านเลขานุการสภา
ก็จะบรรจุเรื่อย ๆ ท่านไม่ตอ้ งเป็นห่วงทุก ๆ ญัตติทที่ ่านเสนอมาจะได้
นาเข้าสู่ทปี่ ระชุมนี้ แน่นอนครับ ยกเว้นอยู่สองเรื่อง คือเรื่องทีเ่ ป็นการแบ่ง
แห่งรัฐ กับเรื่องทีไ่ ม่ใช่อานาจหน้าที่ ขอบพระคุณครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ขออนุญาต กระทูถ้ ามให้ท่านดูตรงนี้ว่าอะไรเป็นกระทูถ้ าม
เลขานุการสภา คืออะไรทีเ่ ป็นข้อเท็จจริงหรือนโยบาย อันเกีย่ วกับงานในหน้าทีข่ องผู้บริหาร
อย่างนี้ครับทีเ่ ป็นกระทูถ้ าม มีสองอย่าง ข้อเท็จจริงหรือนโยบายของ
ผู้บริหารเกีย่ วกับงานในหน้าที่ ซึ่งได้กาหนดอยู่ในระเบียบแล้วด้วย ข้อ ๘๗
และอีกเรื่องเมือ่ สักครู่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านอับดุลนาเซร์ ฮะ
ถาม ผมขออนุญาตตอบว่าถ้าเป็นถนนของเทศบาล เทศบาลสามารถทีจ่ ะ
ออกเป็นประกาศและกาหนดว่าห้ามน้าหนักบรรทุกเกินกีต่ นั กรณีอย่างนี้ได้
ก็อยู่ทสี่ ภาพถนนทีเ่ ทศบาลออกแบบมาว่าสามารถทีจ่ ะรับน้าหนักได้กตี่ นั
เราจะออกเป็นประกาศห้ามได้ครับ แต่ถ้าเป็นถนนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด ทางหลวงชนบทเราออกไม่ได้เพราะไม่ได้อยู่ในอานาจหน้าทีห่ รือ
ความรับผิดชอบของท้องถิ่น ขอตอบเพียงเท่านี้ครับ
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นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ทีใ่ ห้ความสาคัญต่อสภา เพือ่
ประธานสภาเทศบาล ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ผมในฐานะประธานสภาผมก็จะติดตามในเรื่อง
ของการรักษาระเบียบ ในหมวด ข้อ ๑๑๗ ทีป่ ระชุมสภาท้องถิ่นเป็น
สถานทีค่ วรให้การเคารพ ผู้มาประชุมจะต้องแต่งกายสุภาพ การแต่งกาย
ของสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น
๑. ให้แต่งกายแบบชุดสากลนิยม ซึ่งตรงนั้นผมก็ได้สอบถามท่าน
เลขานุการสภา ชุดสากลนิยมตรงนี้ คิดว่าสูท ถ้าครั้งต่อไปใส่เสื้อโปโลถือว่า
ไม่ใช่ ครั้งต่อไปผมจะทาตามระเบียบเมือ่ ก่อนผมอะลุ่มอล่อยแต่งกายตาม
สบาย
๒. แต่งกายเครื่องแบบชุดสีกากี
๓. ชุดพระราชทาน
ถ้าประธานสภาเทศบาล ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมได้ระบุในหนังสือ
ว่าเครื่องแบบคือสีกากี ถ้าชุดสากลนิยม คือสูท ชุดพระราชทาน ซึ่งตรงนี้
ประธานสภาเทศบาลท้องถิ่นมีอานาจอนุญาตให้ประธานสภา และ
ประธานสภาท้องถิ่นต้องกาหนด ตรงนี้ขอความกรุณาสมาชิกสภาเทศบาล
ทุกท่านให้เกียรติสภา ตามทีท่ ่านสมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๓ ได้นาเรียน
เมือ่ สักครู่
๔. ทุกครั้งในการประชุมทุกท่านต้องติดบัตรด้วย ถือว่า
ประธานสภากาหนด ตามข้อ ๑๑๗ ขอฝากทุกท่านด้วยสมาชิกสภา
เทศบาลทีไ่ ม่ได้เข้าประชุมในวันนี้กข็ อฝากด้วย ครั้งต่อไปต้องปฏิบัตติ าม
ตามทีส่ ภากาหนด และขอความกรุณาสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านในเมือ่
ประชุม อยากจะให้ถ้าจะออกก็ออกแล้วก็เข้าอีก ไม่ใช่ออกไปเลยถือว่าไม่ให้
ความสาคัญต่อสภา และไม่ให้ความสาคัญ ต่อประชาชนทีไ่ ด้คดั เลือกท่าน
เป็นบุคคลทีท่ รงเกียรติ เพือ่ เป็นตัวแทนของประชาชนทุกหมูบ่ ้าน ตรงนี้จะ
ขอฝากสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านทีอ่ ยู่ในสภาแห่งนี้
ในโอกาสนี้ผมในฐานะประธานสภา ขอขอบคุณสมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่านทีใ่ ห้เกียรติและให้ความสาคัญแก่ประชาชน โดยเฉพาะ
เกีย่ วกับการจัดตัง้ โรงเรียนอนุบาล และได้ให้ความเห็นชอบ เพือ่ ประโยชน์
ของทางราชการ สุดท้ายผมขอปิดการประชุม
ปิดการประชุม เวลา ๑๖.๑๐ น.
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สมหมาย ลูกอินทร์ ผู้จดรายงานการประชุม
(นายสมหมาย ลูกอินทร์)
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

อับดุลนาเซร์ ฮะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอับดุลนาเซร์ ฮะ)
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สมชัย หิตานุกลู ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสมชัย หิตานุกลู )
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
อับดุลเลาะ กาซอ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอับดุลเลาะ กาซอ)
เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม

----------------------------------------------------------------------สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว เมือ่ คราว
ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ครั้งที่
๕ /๒๕๕ ๖ สมัยสามัญ สมั ยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑)
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
(ลงชื่อ) อับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
(นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์)
ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

